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APRESENTAÇÃO 

 

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

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

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

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

 

O processo licitatório originou o Contrato de Prestação de Serviços nº 

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

Consultoria e Planejamento LTDA cujo objeto é a prestação de serviços de 

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

 

O presente relatório corresponde ao Produto 1 do contrato, contemplando o 

Relatório Parcial 5 que tem como tema abordar aspectos sobre geradores de 

resíduos sólidos correspondentes a estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços de Florianópolis, incluindo-se os geradores de resíduos da construção civil.  

 

Objetiva a identificação e a caracterização desses geradores de resíduos sólidos 

que, em termos quantitativos ou qualitativos, não possam ser equiparados aos 

resíduos domiciliares pelo Poder Público Municipal, fornecendo subsídios para o 

planejamento para a coleta seletiva municipal.  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL 

 

O presente relatório denominado Relatório Parcial 5 do Produto 1 tem como objetivo 

caracterizar os resíduos de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços 

que não sejam perigosos e que não possam ser equiparados a resíduos domiciliares 

pelo poder público municipal de Florianópolis.  

 

A Lei Federal n° 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

PNRS trouxe em seu Art. 13° uma classificação para os resíduos sólidos quanto a 

sua origem e quanto sua periculosidade. 

 

Quanto à origem os resíduos sólidos são classificados em: 

 

a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas; 

b) Resíduos de limpeza urbana: originários da varrição, limpeza de logradouros 

e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) Resíduos sólidos urbanos são aqueles englobados nos itens “a” e “b” acima. 

d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: são 

aqueles gerados nestas atividades, excetuando-se os referidos nos itens “b”, 

“e”, “g”, “h” e “j” da Lei.  

e) Resíduos dos sérvios públicos de saneamento básico; 

f) Resíduos industriais: gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; 

g) Resíduos de serviços da saúde: são aqueles gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos 

do SISNAMA e do SNVS. 

h) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos 

e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis; 
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i) Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturas, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades.  

j) Resíduos de serviços de transportes: originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários, ferroviários e passagens de fronteiras; 

k) Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios; 

 

Quanto à periculosidade os resíduos sólidos são classificados em: 

 

 Resíduos perigosos: aqueles que em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental. 

 

 Resíduos não perigosos: são aqueles que não se enquadram no item “a”. Os 

resíduos apresentados no item “d”, quando caracterizados como não 

perigosos, podem em razão de sua natureza, composição ou volume, ser 

equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal.  

 

Geradores de resíduos sólidos são denominados pela Lei n° 12.305/2010 como 

pessoas físicas ou jurídicas, de direito público e privado, que geram resíduos sólidos 

por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo (Item IX, Art. 3°).  

 

Outro aspecto a ser considerado são os resíduos da construção civil, aqueles 

definidos pela lei no item “h”, quanto à origem. Esses tipos de resíduos sólidos 

também não devem ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público 

por suas características específicas, possibilidade de reciclagem e 

reaproveitamento, volumes e necessidades de destinação ambientalmente 

adequada diferenciada em relação a outros tipos de resíduos sólidos.  

 

Com base no exposto, para o presente relatório utilizou-se algumas metodologias 

para compor os resultados aqui apresentados. A primeira baseou-se na identificação 
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dos geradores já conhecidos pela municipalidade, atendidos através de roteiro 

específico da coleta seletiva, o qual inclui-se as instituições públicas.   

 

Na outra metodologia, foram identificados os possíveis grandes geradores de 

resíduos sólidos que não podem ser equiparados aos domiciliares, além das 

empresas relacionadas ao ramo da construção civil, através da compilação e 

mapeamentos a partir dos dados cadastrais dos estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços do município. A partir deste cadastramento, determinou-se o 

universo de pesquisa, a qual foi realizada em campo colhendo informações e após 

procedeu-se com analises estatística dos dados coletados visando a obtenção de 

parâmetros de geração de resíduos.   

 

  

1.2. O GRANDE GERADOR DE RESÍDUOS PERANTE A MUNICIPALIDADE 

 

1.2.1. Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços 

 

O município de Florianópolis não possui legislação que diferencie o pequeno e o 

grande gerador de resíduos sólidos, conforme determina a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos.  

 

A legislação existente que mais se aproxima do tema é a Lei Complementar 

Municipal n° 113/2003 a qual dispõe sobre a forma e a apresentação dos resíduos 

sólidos para a coleta municipal.  

 

Sobre este tema, a COMCAP em parceria com a Vigilância Sanitária, SMHSB e a 

Procuradoria do município, elaboraram proposta de alteração da Lei Complementar 

Municipal n° 113/2003, fazendo-se, entre outros aspectos abordados, a definição de 

grandes geradores perante o Poder Público Municipal.  

 

Neste sentido, de acordo com a proposta de alteração da Lei Complementar 

Municipal n° 113/2003, um grande gerador de resíduos sólidos é a unidade 
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imobiliária que gera uma quantidade de resíduos sólidos superior a (conforme Item 

VIII da proposta): 

 

 100 litros/diários de recicláveis secos;  

 20 litros/diários de resíduos recicláveis úmidos e;  

 50 litros/diários de rejeitos. 

 

A partir da aprovação desta alteração da lei, esses grandes geradores deverão ser 

os responsáveis pelo gerenciamento de seus resíduos sólidos, uma vez que os 

quantitativos gerados não são compatíveis com os resíduos domiciliares e, portanto 

não devem ser assumidos segundo os critérios de coleta pública municipal regular 

empreendida pela COMCAP. Entretanto, o serviço público municipal pode realizar a 

coleta dos grandes geradores a partir de roteiros e custos diferenciados, a ser 

viabilizada através de arranjos contratuais específicos.  

 

 Os estabelecimentos comerciais e de serviços considerados grandes geradores no 

município, assim como os demais geradores especificados no artigo 20 da Lei 

12.305/2010 deverão elaborar seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

– PGRS. 

 

Pela proposta de nova redação da Lei Complementar Municipal n° 113/2003 esses 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços considerados como grandes 

geradores deverão encaminhar ao órgão municipal de limpeza urbana um relatório 

anual de gerenciamento de resíduos, condição para renovação de alvarás de 

funcionamento (§4° Art. 12°, Proposta de Alteração Lei Complementar Municipal n° 

113, de 24 de abril de 2003).  

 

1.2.2. Resíduos da Construção Civil 

 

Em relação aos resíduos da construção civil tramita na Câmara de Vereadores, 

projeto de Lei n° 14.502/2011, o qual dispõe sobre a Política Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no município de Florianópolis. 
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Neste mesmo projeto de lei, em seu Art. 2°, item X, define que grandes geradores 

são: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades 

ou empreendimento que gerem volumes superiores a 1,0 m³ (um metro cúbico) de 

resíduo da construção civil ao dia. Grandes volumes de resíduos da construção civil 

são aqueles contidos em volumes superiores a 1,0 m³.  

 

Em seu Art. 2°, item XII, define os pequenos geradores como: pessoas físicas ou 

jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou empreendimento que 

gerem até 1,0 m³ de resíduos ao dia.  

 

Pequenos volumes de resíduos da construção civil, compreendidos como aqueles 

contidos em volumes de até 1,0 m³ (Item XIII, Art. 2°, projeto de Lei Municipal n° 

14.502/2011), poderão destinar tais volumes nos Pontos de Entrega de Pequenos 

Volumes – PEPV, definidos pelo item XIV, Art. 2°, projeto de Lei Municipal n° 

14.502/2011.  

 

Também, a proposta de Lei Complementar Municipal n° 113/2003 traz diretrizes 

para os pequenos e também para os grandes geradores, na Seção II “Dos planos de 

gerenciamento de resíduos da construção civil para dos grandes geradores”.  

  

Os geradores privados e públicos de grandes volumes de resíduos da construção 

civil são responsáveis pela elaboração e implementação de Planos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. Além disso, grandes geradores de 

resíduos da construção civil (superiores a 1,0 m³), deverão destinar seus resíduos a 

Unidades de Recebimento de Grandes Volumes – URGV para fins de triagem e 

destinação ambientalmente adequada.   

 

2. ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Neste documento, consideramos que: estabelecimentos comerciais e de prestação 

de serviços são aqueles empreendimentos relacionados, por exemplo, a: 

restaurantes, bares, farmácias, centros comerciais, lojas de departamentos, 
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papelarias, açougues, instituições de ensino, hotéis, pousadas, instituições 

financeiras (bancos), supermercados e outros.  

 

Esses estabelecimentos podem ser geradores de resíduos sólidos que em termos 

quantitativos podem não ser equiparados aos resíduos sólidos domiciliares e que 

também não são considerados perigosos nos termos da Lei n° 12.305/2010.  

 

A identificação de grandes geradores de resíduos dentro da categoria de 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços é importante para a gestão 

municipal de resíduos, uma vez que o poder público deverá instituir legislação 

específica delegando a responsabilidade pelo gerenciamento desses resíduos.  

 

 

2.1. GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS CONHECIDOS PELA 

MUNICIPALIDADE  

 

2.1.1. Instituições Públicas e Estabelecimentos Comerciais com Coleta 

Diferenciada 

 

O município de Florianópolis através da COMCAP possui coleta seletiva específica 

diferenciada em algumas instituições públicas federais, como forma de apoio e 

inclusão dos catadores, conforme observado no Decreto Federal N0 5.940/2006 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, e 

dá outras providências”.  

 

A coleta seletiva nestes locais ocorre através de roteiro específico denominado 

“Convênios”.  Destes locais os materiais são encaminhados exclusivamente para as 

associações de catadores. Cabe destacar que os materiais vindos destes 

estabelecimentos possuem qualidade superior aos coletados pelos roteiros da coleta 

seletiva. 
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Os locais onde ocorre esta coleta seletiva diferenciada são: 

 

 Instituições Públicas: Fundação Nacional de Saúde- FUNASA, Tribunal de 

Justiça, Tribunal de Contas, Polícia Rodoviária Federal, IBAMA, Tribunal 

Regional do Trabalho, Procuradoria da União S.C., INFRAERO, Marinha, 

Ministério Público Federal, Fórum, Posto de Saúde da Agronômica, ANATEL 

e SENAC. 

 

 Estabelecimentos comerciais (outros): Dígitro, Plasticolor, El Divino, Colégio 

Catarinense, Lar Recanto do Carinho, Primavera Garden Center, RBS, 

Amorato, Rancho da Jack, Azilo Irmão Joaquim, Parque Tecnológico e 

Assessoria Jurídica CS/AGV. 

     

Conforme informações recebidas pela COMCAP, o volume mensal coletado ao 

longo de 2014 está demonstrado no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Volume coletado pela COMCAP por meio de convênios. 

Mês Peso (Kg) 

Janeiro 26.450 

Fevereiro 235.541 

Março 208.251 

Abril 185.641 

Maio Sem info. 

Junho 172.901 

Julho 152.211 

Agosto 128.001 

Setembro Sem info. 

Outubro 65.980 

Novembro 103.103 

Dezembro 188.084 

 

Através do apresentado, pode-se perceber que ocorre também esta coleta 

diferenciada em estabelecimentos comerciais privados, considerados grandes 

geradores pela COMCAP que realiza coleta especial pela proximidade deles com 

relação às instituições públicas.  
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Havendo aprovação da proposta de alteração Lei Complementar Municipal n° 

113/2003, definindo os critérios para a classificação dos grandes geradores de 

resíduos, os convênios para a coleta seletiva específica poderão ser expandidos 

pela municipalidade.  

 

 

2.2. IDENTIFICAÇÃO DOS GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS SOLIDOS  

 

2.2.1. Metodologia de Levantamento de Dados 

 

Para a identificação dos possíveis grandes geradores de resíduos sólidos de 

estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços de Florianópolis, foi 

determinado um universo de pesquisa, composto por comércios e prestadores de 

serviços que são encontrados em grande número em Florianópolis e que podem 

gerar grande quantidade de resíduos sólidos em função de suas atividades no 

município.  

 

O universo de pesquisa foi definido através de reuniões técnicas com a equipe de 

Consultoria e o corpo técnico de Departamento de Coleta da COMCAP; por meio de 

análise da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, através da 

qual foram identificadas as atividades que podem ser consideradas como potenciais 

grandes geradores de resíduos sólidos.  

 

O banco de dados utilizado para a identificação dos comércios e prestadores de 

serviços foi disponibilizado a esta Consultoria pela empresa VIAGEO Tecnologia em 

Geoprocessamento, que presta serviços de geoprocessamento corporativo ao 

município de Florianópolis.  

 

Dentro de um amplo espectro de estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços existentes no município, cinco categorias foram selecionadas para compor 

o universo de pesquisa através do CNAE, sendo considerados possíveis grandes 

geradores de resíduos sólidos (Quadro 2). Dentre as cinco categorias cada uma foi 
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divida em outras três subcategorias, englobando áreas afins desses comércios e 

prestadores de serviços.  

 

A divisão apresentada no Quadro 2 foi a utilizada para a realização de pesquisa de 

campo, através de entrevistas qualificadas, como forma de conhecer melhor suas 

características, tais como porte, serviços prestados e volumes médios de resíduos 

sólidos gerados para a coleta convencional e para a coleta seletiva. Maiores 

detalhamentos sobre as metodologias empregadas serão expostas nos itens a que 

se referem, sempre que necessário ao entendimento do desenvolvimento deste 

relatório.  

 

Para o presente relatório, resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços que gerem resíduos não perigosos e que não possam ser 

equiparados a resíduos domiciliares pelo poder público municipal, conforme 

classificação da Lei, são aqueles resíduos em quantidade superior ao definido em 

regulamentação municipal específica, ou seja, são resíduos de estabelecimentos 

considerados “grandes geradores”.  

 

A partir desta análise conjunta, definiu-se o universo de pesquisa, apresentado no 

Quadro 2.  

 

Quadro 2: Universo de Pesquisa Grandes Geradores de Resíduos em Florianópolis. 

Grupo de Atuação CNAE considerados Grupo* Área do estabelecimento 

Geradores do tipo escritório 
comercial 

8411600; 6421200; 6422100; 
6423900; 6424702; 6424703; 

6424703. 

Poder Público  

Bancos 

Instituições de Ensino 
8511200; 8512100; 8513900; 
8520100; 8531700; 8532500; 
8533300; 8541400; 8542200.  

Educação Infantil - Creches 

Ensino Integral 

Ensino não Integral 

Ensino Superior 

Hotéis 5510801; 5510802; 5510803.  
Hotéis 

Pousadas 

Restaurantes 
5611201; 5611202; 5611203; 
5620101; 5620102; 5620104.  

Tipo a la carte 

Tipo Buffet 

Tipo Lanchonete 
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Comércio 

4632001; 4632002; 4634603; 
4635402; 4635403; 4635499; 
4641901; 4641902; 4641903; 
4642701; 4642702; 4711302; 
4712100; 4713001; 4713002; 
4713003; 4721101; 4721102; 
4721103; 4721104; 4722901; 
4722902; 4723700; 4724500; 
4729601; 4729602; 4729699; 
4741500; 4742300; 4743100; 
4744001; 4744002; 4744003; 
4744004; 4744005; 4744006; 
4744099; 4751200; 4751201; 
4751202; 4752100; 4753900; 
4754701; 4754702; 4754703; 
4755501; 4755502; 4755503; 
4756300; 4757100; 4761001; 
4761002; 4761003; 4763601; 
4763602; 4763604; 4763605.   

Roupas e Tecidos 

Supermercados 

Comércios alimentícios 

Lojas de Departamento e  
Outros comércios 

*Numeração do Código Nacional de Atividades Econômicas – CNAE para os itens definidos para o 

Grupo de Atuação do universo de pesquisa de possíveis grandes geradores em Florianópolis - 
verificar descrição de cada Código no Anexo 05.  
 

2.2.2. Resultados  

 

Com base nos dados, foi possível compilar os estabelecimentos cadastrados dentre 

os grupos pré-definidos no universo de pesquisa, chegando a um quantitativo 

desses estabelecimentos existentes em Florianópolis, conforme é apresentado no 

Quadro 3.  

 
Quadro 3: Quantitativos dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços do 

universo de pesquisa em Florianópolis. 

Grupo de Atuação Quantidade de Estabelecimentos 

Geradores do tipo escritório comercial 630 

Instituições de Ensino 592 

Hotéis 182 

Restaurantes 2.433 

Comércio 7.060 

Total* 10.897 

*Total de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços cadastrados em 

Florianópolis – Out. 2014. Fonte: cadastro comercial da Prefeitura Municipal de Florianópolis – 

VIAGEO, Out. 2014. 
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O percentual dos tipos de estabelecimentos do universo de pesquisa utilizado é 

mostrado nos dados da Figura 1 a seguir.  

 

Figura 1: Percentual de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços em 
Florianópolis com base no universo de pesquisa. 

 

 

A maior parte dos estabelecimentos encontrados em Florianópolis nos grupos é 

composta por estabelecimentos comerciais diversos (65%), seguido de restaurantes 

(22%). Os demais prestadores de serviços e estabelecimentos comerciais são os 

geradores de resíduos do tipo escritórios comerciais (diversos) (6%); instituições de 

ensino (5%) e hotéis, correspondendo a 2% do total de empreendimentos.  

 

Para o planejamento e a definição de ações específicas é importante a identificação 

da localização e do quantitativo dos estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços com base nos distritos urbanos de Florianópolis, evidenciado em quais 

unidades de planejamento urbano são mais numerosos. Para tal foi levantado o 

quantitativo de cada tipo de estabelecimento no universo de pesquisa em função dos 

distritos urbanos em que se localizam, conforme é mostrado a seguir no Quadro 4.  
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Com base no Quadro é possível observar que os distritos urbanos que mais 

possuem grandes geradores de resíduos sólidos são os distritos da sede e do 

continente, naturalmente as regiões comerciais mais desenvolvidas do município, 

por sua aptidão histórica e localização estratégica.  

 

O distrito urbano sede contém 5.349 estabelecimentos comerciais e prestadores de 

serviços com base no universo de pesquisa, o que corresponde a 49% do total 

desses empreendimentos cadastrados no município. O continente, em segundo 

lugar, possui 1.971 desses empreendimentos o que corresponde a 18% do total 

(Figura 2).  

 

Podem-se destacar ainda os distritos de Canasvieiras e Ingleses ambos com 7% do 

total de estabelecimentos cadastrados e o distrito da Lagoa da Conceição, com 5% 

do total.  
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Quadro 4: Quantitativo de comércios e prestadores de serviços nos distritos urbanos de Florianópolis. 

 

C.B.Jesus Ingleses Contin. Campeche Barra lagoa Canasv. Lagoa Pântano Sul Ratones Ribeirão Ilha Rio Vermelho Santo A. Lisboa Sede 

Geradores tipo Escritório Comercial 3 15 100 5 - 20 20 4 
 

5 1 3 454 

Instituições Ensino 4 21 102 19 1 20 12 1 3 5 3 9 392 

Hotéis 13 29 11 7 5 58 16 6 1 2 2 4 28 

Restaurantes 78 182 351 71 47 211 239 31 9 56 16 64 1078 

Comércio 179 487 1407 299 87 418 284 53 49 172 107 121 3397 

Total por Distrito 277 734 1.971 401 140 727 571 95 62 240 129 201 5.349 

Total Geral 10.897 

 

Figura 2: Percentual de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços em Florianópolis por distrito urbano. 
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Discretizando os dados cadastrados de estabelecimentos comerciais e prestadores 

de serviços para cada um dos distritos urbanos têm-se os gráficos apresentados 

abaixo nos Quadros 5 a 17, descrevendo o percentual de unidades comerciais em 

cada localidade com base no seu tipo, conforme o universo pesquisado.  

 

Quadro 5: Comércios e prestadores de serviços no distrito urbano da Cachoeira do Bom 
Jesus. 

 

 

Quadro 6: Comércios e prestadores de serviços no distrito urbano de Ingleses. 
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Quadro 7: Comércios e prestadores de serviços no distrito urbano do Continente. 

 

 

Quadro 8: Comércios e prestadores de serviços no distrito urbano do Campeche. 

 

 

Quadro 9: Comércios e prestadores de serviços no distrito urbano da Barra da Lagoa. 
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Quadro 10: Comércios e prestadores de serviços no distrito urbano de Canasvieiras. 

 

 

Quadro 11: Comércios e prestadores de serviços no distrito urbano da Lagoa da Conceição. 

 

 

Quadro 12: Comércios e prestadores de serviços no distrito urbano do Pântano do Sul. 
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Quadro 13: Comércios e prestadores de serviços no distrito urbano do Ratones. 

 

 

Quadro 14: Comércios e prestadores de serviços no distrito urbano do Ribeirão da Ilha. 

 

 

Quadro 15: Comércios e prestadores de serviços no distrito urbano do Rio Vermelho. 
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Quadro 16: Comércios e prestadores de serviços no distrito urbano de Santo Antônio de 
Lisboa. 

 

 

Quadro 17: Comércios e prestadores de serviços no distrito urbano da Sede (Centro). 

 

 

2.2.3. Mapeamentos  

 

Para complementar a identificação dos possíveis grandes geradores de 

Florianópolis, com base no cadastro georreferenciado do município, foram 

realizados mapeamentos indicando a localização desses estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços. Esses mapeamentos são mostrados a seguir 

nas  

Figura 3 a 7. 

.  
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Figura 3: Grandes geradores tipo “escritório comercial” em Florianópolis. 
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Figura 4: Grandes geradores tipo “instituições de ensino” em Florianópolis. 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

21 

Revisão  Data 

  3 15/05/2015 

 

 

 

Figura 5: Grandes geradores tipo “hotéis” em Florianópolis. 
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Figura 6: Grandes geradores tipo “restaurantes” em Florianópolis. 
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Figura 7: Grandes geradores tipo “comércio em geral” em Florianópolis. 
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Com base nos mapas é possível observar uma concentração de estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços nos bairros do centro e estreito, 

numericamente superior aos demais, o que ocorre de acordo suas características 

em relação ao município.  

 

As concentrações no Norte e na porção Leste da Ilha também são relevantes, os 

bairros de Ingleses, Canasvieiras, Lagoa da Conceição, Rio Tavares e Campeche, 

especialmente.  

 

Para melhor caracterizar a localização desses empreendimentos comerciais e 

prestadores de serviços foram ainda realizados mapeamentos em nível de distritos 

urbanos de Florianópolis, os quais são apresentados a seguir nas Figura 8 a Figura 

29. Alguns distritos foram divididos em vários mapas devido ao adensamento de 

estabelecimentos comerciais, visando melhor apresentação dos mesmos.  
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Figura 8: Grandes geradores no distrito urbano da Sede – Mapa 01 – Região da Trindade e 
Itacorubi. 
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Figura 9: Grandes geradores no distrito urbano Sede – Mapa 02 – Região Central. 
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Figura 10: Grandes geradores no distrito urbano Sede – Mapa 03 – Região Central e Av. Beira 
Mar Norte. 
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Figura 11: Grandes geradores no distrito urbano Sede – Mapa 04 – Região Via Expressa Sul. 
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Figura 12: Grandes geradores no distrito urbano Continente. 
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Figura 13: Grandes geradores no distrito urbano Barra da Lagoa. 
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Figura 14: Grandes geradores no distrito urbano Cachoeira do Bom Jesus – Mapa 01. 
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Figura 15: Grandes geradores no distrito urbano Cachoeira do Bom Jesus – Mapa 02. 
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Figura 16: Grandes geradores no distrito urbano Campeche – Mapa 01. 
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Figura 17: Grandes geradores no distrito urbano Campeche – Mapa 02. 
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Figura 18: Grandes geradores no distrito urbano Canasvieiras – Mapa 01. 
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Figura 19: Grandes geradores no distrito urbano Canasvieiras – Mapa 02. 
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Figura 20: Grandes geradores no distrito urbano de Ingleses. 
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Figura 21: Grandes geradores no distrito da Lagoa da Conceição. 
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Figura 22: Grandes geradores no distrito Pântano do Sul. 
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Figura 23: Grandes geradores no distrito urbano de Ratones. 
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Figura 24: Grandes geradores no distrito urbano do Ribeirão da Ilha – Mapa 01. 
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Figura 25: Grandes geradores no distrito urbano do Ribeirão da Ilha – Mapa 02. 
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Figura 26: Grandes geradores no distrito urbano do Ribeirão da Ilha – Mapa 03. 
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Figura 27: Grandes geradores no distrito urbano do Rio Vermelho. 

 

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

46 

Revisão  Data 

  3 15/05/2015 

 

Figura 28: Grandes geradores no distrito urbano do Santo Antônio de Lisboa – Mapa 01. 
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Figura 29: Grandes geradores no distrito urbano do Santo Antônio de Lisboa – Mapa 02. 

 

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

48 

Revisão  Data 

  3 15/05/2015 

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO DOS GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS SOLIDOS 

 

2.3.1. Metodologia da Pesquisa de Campo 

 

Com base no levantamento dos dados, chegou-se a conclusão que o universo de 

possíveis grandes geradores no município de Florianópolis é de 10.897 

estabelecimentos, conforme já apresentado. 

 

Visto a inviabilidade de se realizar pesquisa de campo em todos os possíveis 

grandes geradores para realizar uma análise quali-quantitativa, foi realizada uma 

amostragem por tipicidade, que segundo Vergara (2007), constituí-se em selecionar 

um subgrupo da população que com base nas informações disponíveis possa ser 

representativo de toda a população.  

 

A principal vantagem deste modelo de amostragem é o baixo custo de sua seleção, 

entretanto requer considerável conhecimento da população e do subgrupo 

selecionado o que pode comprometer a representatividade da amostra. 

 

Foram realizadas entrevistas individuais, semi-estruturadas, com os responsáveis 

pelos estabelecimentos pesquisados. Os dados quantitativos, para a maioria dos 

estabelecimentos, foram estimados em função da quantidade de sacos de volume 

em geral de 100 litros disposto à coleta convencional e/ou seletiva. 

 

As vantagens deste tipo de coleta de dados é a formulação de perguntas fechadas e 

perguntas abertas, em que os participantes puderam fornecer informações. O roteiro 

de entrevista foi estruturado de forma a permitir ao pesquisador o “controle” sobre a 

linha de questionamento.  

 

As entrevistas foram realizadas nos estabelecimentos, ou seja, no cenário natural, e 

não em um local designado para este fim. As perguntas foram elaboradas de forma 

clara e objetiva, de modo a evitar que as respostas e a interpretação do pesquisador 
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em relação às mesmas pudessem ser distorcidas. A linguagem utilizada foi bem 

informal e o mais próximo possível do público alvo, a fim de facilitar o processo de 

pesquisa. 

 

Uma limitação encontrada na pesquisa foi o receio inicial por parte da maioria dos 

entrevistados, principalmente pela preocupação de não conseguir responder as 

perguntas com convicção no que se refere às informações repassadas.  

 

Foram entrevistados 5 estabelecimentos tipo “escritório comercial”; 9 

estabelecimentos tipo “instituições de ensino”; 10 estabelecimentos do tipo 

“restaurantes”; 12 estabelecimentos tipo “comércio em geral”; 6 estabelecimentos do 

tipo “hotéis”; distribuídos por toda a cidade, conforme detalhado no Quadro 18. 
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Quadro 18: Amostra dos estabelecimentos entrevistados. 

 

 

2.3.2. Perguntas Formuladas nas Entrevistas 

 

1) O seu estabelecimento gera resíduos recicláveis? 

2) Qual o volume de resíduos recicláveis gerados diariamente? 

3) O seu estabelecimento gera resíduos orgânicos (restos de alimentos) ou 

rejeito (como o lixo sanitário)? 

4) Qual o volume de resíduos orgânicos e de rejeito gerados diariamente? 

5) Qual a área útil do estabelecimento? 

Área de Atuação Tipo Bairro

Escritório A Banco SC 401

Escritório B Banco Centro

Escritório C Banco Centro

Escritório D Instituição Pública SC 401

Escritório E Instituição Pública Centro

Instituição de Ensino A Escola particular - ensino médio - não integral Centro

Instituição de Ensino B Escola Estadual - ensino fundamental e médio - não integral Trindade

Instituição de Ensino C Escola Municipal - ensino fundamental - não integral Córrego Grande

Instituição de Ensino D Escola particular - ensino fundamental e médio - integral Córrego Grande

Instituição de Ensino E Escola de ensino fundamento e superior Centro

Instituição de Ensino F Escola particular - ed infantil, ensino fundamental e médio - integral Estreito

Instituição de Ensino G Faculdade Centro

Instituição de Ensino H Escola Estadual - ensino fundamental - integral Estreito

Instituição de Ensino I Escola de ensino fundamental Centro

Restaurante A Buffet Itacorubi

Restaurante B Buffet Centro

Restaurante C Buffet Centro

Restaurante D Buffet Centro

Restaurante E Lanchonete Centro

Restaurante F Lanchonete Centro

Restaurante G A la carte Centro

Restaurante H A la carte Centro

Restaurante I A la carte Centro

Restaurante J Lanchonete Centro

Comércio A Roupas e tecidos Centro

Comércio B Loja de departamentos Centro

Comércio C Roupas e tecidos Centro

Comércio D Loja de departamentos Centro

Comércio Alimentício A Supermercado Centro

Comércio Alimentício B Outros comércios alimentíceos Agronômica

Comércio Alimentício C Supermercado Campeche

Comércio Alimentício D Supermercado Centro

Comércio Alimentício E Mercearia Centro

Comércio Alimentício F Mercearia Centro

Comércio E Loja de departamento Estreito

Comércio Alimentício G Mercearia Canasvieiras

Hotel A Hotel Canasvieiras

Hotel B Hotel Canasvieiras

Hotel C Hotel Centro

Hotel D Pousada Jurere

Hotel E Pousada Jurere

Hotel F Pousada Jurere

Hotéis

Geradores do tipo 

escritório comercial

Restaurantes

Comércio

Instituições de Ensino
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6) Para o grupo de atuação de geradores do tipo escritório comercial, qual o 

número de funcionários do estabelecimento? 

7) Para o grupo de atuação de geradores do tipo instituição de ensino, qual o 

número de alunos do estabelecimento? 

8)  Para o grupo de atuação de geradores do tipo hotéis, qual o número de 

quartos do estabelecimento? 

9)  Para o grupo de atuação de geradores do tipo restaurantes, qual o número 

de refeições/atendimentos do estabelecimento? 

10)  Para o grupo de atuação de geradores do tipo comércio, qual o número de 

funcionários do estabelecimento? 

 

O objetivo da realização da pesquisa de campo é a definição de parâmetros quali-

quantitativos de geração de resíduos para os diferentes grupos de atuação pré-

estabelecidos, que possam servir de base para auxiliar a Administração Municipal na 

classificação de um empreendimento como grande gerador.  

 

No Quadro 19 estão apresentados os parâmetros analisados na pesquisa.  
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Quadro 19: Parâmetros de pesquisa utilizados. 

Grupo de Atuação Área do estabelecimento Parâmetros de Análise 

Geradores do tipo escritório 
comercial 

Poder Público e Bancos N° de Trabalhadores Área do Estabelecimento Volume Gerado Convencional Volume Gerado Seletiva 

Instituições de Ensino 

Educação Infantil - Creches N° de Alunos Área do Estabelecimento Volume Gerado Convencional Volume Gerado Seletiva 

Ensino Integral N° de Alunos Área do Estabelecimento Volume Gerado Convencional Volume Gerado Seletiva 

Ensino não Integral N° de Alunos Área do Estabelecimento Volume Gerado Convencional Volume Gerado Seletiva 

Ensino Superior N° de Alunos Área do Estabelecimento Volume Gerado Convencional Volume Gerado Seletiva 

Hotéis 
Hotéis N° de Leitos Área do Estabelecimento Volume Gerado Convencional Volume Gerado Seletiva 

Pousadas N° de Leitos Área do Estabelecimento Volume Gerado Convencional Volume Gerado Seletiva 

Restaurantes 

A la carte N° de refeições Área do Estabelecimento Volume Gerado Convencional Volume Gerado Seletiva 

Buffet N° de refeições Área do Estabelecimento Volume Gerado Convencional Volume Gerado Seletiva 

Lanchonete N° de refeições Área do Estabelecimento Volume Gerado Convencional Volume Gerado Seletiva 

Comércio 

Roupas e Tecidos N° de Funcionários Área do Estabelecimento Volume Gerado Convencional Volume Gerado Seletiva 

Supermercados N° de Funcionários Área do Estabelecimento Volume Gerado Convencional Volume Gerado Seletiva 

Outros comércios alimentícios N° de Funcionários Área do Estabelecimento Volume Gerado Convencional Volume Gerado Seletiva 

Lojas de Departamento N° de Funcionários Área do Estabelecimento Volume Gerado Convencional Volume Gerado Seletiva 
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2.3.3. Metodologia Estatística de Análise 

 

Para analisar os dados obtidos na pesquisa de campo serão estudados 3 

parâmetros estatísticos, sendo eles: 

 

 Média Aritmética; 

 Desvio Padrão e; 

 Erro Amostral. 

 

Na perspectiva de Carvalho (2011) o conceito de média aritmética é simples e sua 

“formulação matemática consiste em somar todos os valores da variável e dividir 

pelo número de observações, ou seja, o tamanho do conjunto de dados”. 

 

Para se entender o conceito de média aritmética CAZORLA (2002) denotam sete 

propriedades: 

 

1. A média está localizada entre os valores extremos (mínimo ≤ média ≤ máximo); 

2. A soma dos desvios a partir da média é zero (∑(Xi–média) = 0); 

3. A média é influenciada por cada um e por todos os valores (média = ∑Xi/n); 

4. A média não necessariamente tem que coincidir com um dos valores; 

5. A média pode ser um uma fração que não tem uma contrapartida na realidade 

física (por exemplo, o número médio de filhos por mulher igual a 2,3); 

6. O cálculo da média leva em consideração todos os valores, inclusive os nulos e 

os negativos, e 

7. A média é um valor representativo dos dados a partir dos quais ela foi calculada. 

 

Em termos espaciais, a média é aquela que está mais próxima de todos os valores.  

 

Para os autores, as três primeiras propriedades são básicas e se referem ao aspecto 

estatístico da média; as três seguintes referem-se ao aspecto abstrato, o que 
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permite relacionar valores que não aparecem; a última refere-se a um grupo de 

valores em que a média é o aspecto central. 

 

A variância por ser um quadrado não permite comparações com a unidade que se 

está trabalhando. Para se ter uma medida de variabilidade com a mesma unidade do 

conjunto utiliza-se a raiz quadrada da variância, que é denominada de desvio 

padrão.  

 

Desta forma, a melhor estimativa para o desvio padrão será: 

 

σ =  


2)(
1

1
YYi

n  

 

O desvio padrão é uma medida que só pode assumir valores não negativos e 

Quanto maior for, maior será a dispersão dos dados. Algumas propriedades do 

desvio padrão, que resultam imediatamente da definição, são: 

 

 O desvio padrão é sempre não negativo e será tanto maior, quanta mais 

variabilidade houver entre os dados. 

 Se s = 0, então não existe variabilidade, isto é, os dados são todos iguais. 

 

Uma amostra não representa perfeitamente uma população, ou seja, a utilização de 

uma amostra implica na aceitação de uma margem de erro denominada erro 

amostral. 

 

O erro amostral é a medida de afastamento da média em relação à média real da 

população, associada a uma confiança determinada pelo pesquisador. Para 95% de 

confiança, por exemplo, o erro amostral é dado por: 
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Quanto menor o erro amostral, maior é a confiabilidade da amostra analisada. O erro 

amostral fica evidenciado no estudo por meio do intervalo de confiança, o qual ficou 

definido em 95%. 

 

2.3.4. Resultados da Pesquisa de Campo 

 

No Quadro 20 está demonstrado o resultado bruto da pesquisa de campo com o 

universo de pesquisa. 
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Quadro 20: Resultado geral da pesquisa de campo realizada. 

Área de Atuação Local Tipo Bairro Parâmetro análise Área aprox. (m²)
Volume de resíduos 

orgânicos e rejeito (l)

Volume de resíduos 

recicláveis secos (l)

Escritório A Banco SC 401 28 funcionários 730 35 65

Escritório B Banco Centro 88 funcionários 3.200 110 180

Escritório C Banco Centro 15 funcionários 380 30 60

Escritório D Instituição Pública SC 401 1.500 funcionários 42000 2000 1600

Escritório E Instituição Pública Centro 2500 funcionários 2817 6560 4480

Instituição de Ensino A Escola particular - ensino médio - não integral Centro 1000 alunos 1000 500 500

Instituição de Ensino B Escola Estadual - ensino fundamental e médio - não integral Trindade 1100 alunos 12000 200 1000

Instituição de Ensino C Escola Municipal - ensino fundamental - não integral Córrego Grande 300 alunos 2000 100 200

Instituição de Ensino D Escola particular - ensino fundamental e médio - integral Córrego Grande 700 alunos 3500 500 1000

Instituição de Ensino E Escola de ensino fundamento e superior Centro 1200 alunos 3600 500 1400

Instituição de Ensino F Escola particular - ed infantil, ensino fundamental e médio - integral Estreito 1200 alunos 9000 800 1200

Instituição de Ensino G Faculdade Centro 450 alunos 600 300 500

Instituição de Ensino H Escola Estadual - ensino fundamental - integral Estreito 420 alunos 600 200 550

Instituição de Ensino I Escola de ensino fundamental Centro 1500 alunos 1900 300 500

Restaurante A Buffet Itacorubi 200 refeições/dia 60 120 80

Restaurante B Buffet Centro 220 refeições/dia 120 140 100

Restaurante C Buffet Centro 250 refeições/dia 210 100 140

Restaurante D Buffet Centro 250 refeições/dia 120 100 130

Restaurante E Lanchonete Centro 330 atendimentos/dia 40 300 20

Restaurante F Lanchonete Centro 480 atendimentos/dia 100 50 400

Restaurante G A la carte Centro 180 atendimentos/dia 500 200 150

Restaurante H A la carte Centro 400 atendimentos/dia 150 450 150

Restaurante I A la carte Centro 150 atendimentos/dia 200 400 200

Restaurante J Lanchonete Centro 450 atendimentos/dia 120 80 120

Comércio A Roupas e tecidos Centro 25 funcionários 150 100 300

Comércio B Loja de departamentos Centro 40 funcionários 1000 500 300

Comércio C Roupas e tecidos Centro 62 funcionários 1000 400 100

Comércio D Loja de departamentos Centro 45 funcionários 1500 250 250

Comércio Alimentício A Supermercado Centro 120 funcionários 800 1200 1200

Comércio Alimentício B Outros comércios alimentíceos Agronômica 40 funcionários 1100 1000 0

Comércio Alimentício C Supermercado Campeche 8 funcionários 1200 240 240

Comércio Alimentício D Supermercado Centro 160 funcionários 1200 1600 2000

Comércio Alimentício E Mercearia Centro 4 funcionários 90 120 80

Comércio Alimentício F Mercearia Centro 6 funcionários 100 150 100

Comércio E Loja de departamento Estreito 7 funcionários 400 50 100

Comércio Alimentício G Mercearia Canasvieiras 7 funcionários 350 100 50

Hotel A Hotel Canasvieiras 111 quartos 4.800 500 300

Hotel B Hotel Canasvieiras 48 quartos 1.800 300 100

Hotel C Pousada Jurere 21 apartamentos 3000 360 200

Hotel D Pousada Jurere 20 quartos 1800 380 100

Hotel E Pousada Jurere 100 quartos 1900 300 180

Hotéis

Geradores do tipo 

escritório comercial

Restaurantes

Comércio

Instituições de Ensino
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Nos Quadros 21 a 26 e nas Figuras 30 a 41 estão apresentados os resultados dos 

parâmetros com base na pesquisa de campo para cada grupo de atuação pré-

estabelecido. A análise da produção diária será sempre comparada com a estimativa 

realizada pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB do município 

do Rio de Janeiro, cuja estimativa foi realizada no ano de 2004 e está apresentado 

no Anexo 04. 

 

Este mesmo estudo foi utilizado e adaptado pela Associação Brasileira dos 

Escritórios de Arquitetura – ASBEA em parceria com a Companhia de 

Melhoramentos da Capital – COMCAP em documento intitulado “Manual para 

Edificações Multifamiliares e de Uso Misto”, que será abordado mais adiante no 

presente relatório. 

 

2.3.4.1. Pesquisa: Escritórios Comerciais  

 

Na pesquisa dos escritórios comerciais foram averiguados dois parâmetros, com 

base em entrevistas:  

 

 Volume diário gerado em litros por m². 

 Volume diário gerado em litros pelo número de funcionários. 
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Quadro 21: Resultado da pesquisa dos escritórios comerciais. 

 

 

Parâmetros Escritório A Escritório B Escritório C Escritório D Escritório E

 Orgânico + Rejeito (l/m²) 0,05 0,03 0,08 0,05 2,33

Recicláveis (l/m²) 0,09 0,06 0,16 0,04 1,59

Total de Geração (l/m²) 0,14 0,09 0,24 0,09 3,92

Média (l/m²)

Desvio Padrão

Erro Amostral (l/m²)

Orgânico + Rejeito (l/N° de Funcionários) 1,25 1,25 2,00 1,33 2,62

Recicláveis (l/N° de Funcionários) 2,32 2,05 4,00 1,07 1,79

Total de Geração (l/N° de Funcionários) 3,57 3,30 6,00 2,40 4,42

Média (l/N° de Funcionários)

Desvio Padrão

Erro Amostral (l/N° de Funcionários)

1,36

1,07

0,89

1,69

1,33

3,94
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Figura 30- Gráfico do resultado da pesquisa dos escritórios comerciais. 1º Parâmetro. 

 

 

Figura 31- Gráfico do resultado da pesquisa dos escritórios comerciais. 2º Parâmetro. 

 

 

Destaca-se nestes resultados a elevada geração por área no Escritório E, no 

entanto, deve-se levar em consideração neste caso a densidade de 0,89 

funcionários por m², enquanto o Escritório C por exemplo possui apenas 0,04 

funcionários por m², resultando naturalmente numa maior geração de resíduos por 

área útil.  
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 1° Parâmetro: Volume/Área 

 

Analisando o primeiro parâmetro, tem-se uma produção média de 0,89 l/m².dia 

dentre os estabelecimentos pesquisados e um desvio padrão da amostra de 1,69. 

 

O erro amostral para um intervalo de confiança de 95% foi de 1,33 l/m².dia para mais 

ou para menos, sendo assim, em 95% dos estabelecimentos, a média de produção 

de resíduos ficará entre 0,00 e 2,22 l/m².dia. 

 

Em comparação com a estimativa diária de resíduo da COMLURB de 0,3 l/m². dia, o 

valor médio encontrado foi superior em 196%. 

 

Verificando os resultados, a maior discrepância foi verificada nos dados do Escritório 

E. Se este dado for desconsiderado, tem-se uma produção média de 0,14 l/m².dia 

dentre os estabelecimentos pesquisados.  

 

Trabalho semelhante a este foi realizado pelo estudante de Engenharia Sanitária e 

Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina, cujo trabalho de conclusão 

de curso foi a “Verificação da Produção Diária de Resíduos Sólidos em 

Estabelecimentos Comerciais de Uso Misto e Restaurantes em Florianópolis” 

(TAVARES, 2011). No seu estudo o resultado obtido da geração de resíduos em 

estabelecimentos comerciais foi de 0,016 l/m².dia, logo, o resultado encontrado no 

presente estudo foi 8,75 vezes maior que o do TCC realizado. 

 

O trabalho de Tavares (2011) foi realizado por meio de pesquisa de campo, 

realizando o levantamento dos volumes gerados entre abril de 2010 e maio de 2011. 

No mesmo período foi realizado um estudo do peso específico, permitindo desta 

maneira, uma estimativa do peso gerado com base nos volumes levantados em 

campo.   

 



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

61 

Revisão  Data 

  3 15/05/2015 

 

A justificativa para a diferença de resultados entre os trabalhos realizados, pode 

estar relacionada à diferente metodologia adotada e pelo fato de o trabalho de 

conclusão de curso ter seu foco em condomínios comerciais, os quais são 

compostos de dezenas de pequenos geradores, enquanto o presente trabalho focou 

na geração dos grandes geradores do município. 

 

O desvio padrão da amostra de 0,07 e o erro amostral para um intervalo de 

confiança de 95% de 0,05 l/m².dia para mais ou para menos. Desta forma, em 95% 

dos estabelecimentos, a média de produção de resíduos ficará entre 0,09 e 0,19 

l/m².dia. 

 

 2° Parâmetro: Volume/Número de Funcionários 

 

Na análise do segundo parâmetro, tem-se uma produção média de 3,94 

l/funcionário.dia dentre os estabelecimentos pesquisados e o desvio padrão da 

amostra foi de 1,36. 

 

O erro amostral para um intervalo de confiança de 95% foi de 1,07 l/funcionário.dia 

para mais ou para menos, logo, em 95% dos estabelecimentos, a média de 

produção de resíduos ficará entre 2,87 e 5,01 l/funcionário.dia. 

 

Estatisticamente, o parâmetro que apresentou maior confiança foi o da geração em 

l/m².dia sem a consideração do parâmetro do Escritório E, visto que o erro amostral 

foi de apenas 0,05 l/m².dia. 

 

2.3.4.2.  Pesquisa: Instituições de Ensino 

 

Na pesquisa das instituições de ensino foram averiguados dois parâmetros com 

base em entrevistas:  

 

 Volume diário gerado em litros por m². 

 Volume diário gerado em litros pelo número de alunos. 
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Quadro 22: Resultado da pesquisa das instituições de ensino. 

 

 

 

Parâmetros Instituição A Instituição B Instituição C Instituição D Instituição E Instituição F Instituição G Instituição H Instituição I

 Orgânico + Rejeito (l/m²) 0,50 0,02 0,05 0,14 0,14 0,09 0,50 0,33 0,16

Recicláveis (l/m²) 0,50 0,08 0,10 0,29 0,39 0,13 0,83 0,92 0,26

Total de Geração (l/m²) 1,00 0,10 0,15 0,43 0,53 0,22 1,33 1,25 0,42

Média (l/m²)

Desvio Padrão

Erro Amostral (l/m²)

Orgânico + Rejeito (l/N° de Alunos) 0,50 0,18 0,33 0,71 0,42 0,67 0,67 0,48 0,20

Recicláveis (l/N° de Alunos) 0,50 0,91 0,67 1,43 1,17 1,00 1,11 1,31 0,33

Total (l/N° de Alunos) 1,00 1,09 1,00 2,14 1,58 1,67 1,78 1,79 0,53

Média (l/N° de Alunos)

Desvio Padrão

Erro Amostral (l/N° de Alunos)

0,51

0,22

0,60

0,47

0,21

1,40
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Figura 32: Gráfico do resultado da pesquisa das instituições de ensino. 1º Parâmetro. 

 

 

Figura 33: Gráfico do resultado da pesquisa das instituições de ensino. 2º Parâmetro. 

 

 

 1° Parâmetro: Volume/Área 

 

Analisando o primeiro parâmetro, tem-se uma produção média de 0,60 l/m².dia 

dentre os estabelecimentos pesquisados e um desvio padrão da amostra de 0,47. 
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O erro amostral para um intervalo de confiança de 95% foi de 0,21 l/m².dia para mais 

ou para menos, sendo assim, em 95% dos estabelecimentos, a média de produção 

de resíduos ficará entre 0,39 e 0,81 l/m².dia. 

 

Em comparação com a estimativa diária de resíduo da COMLURB de 0,3 l/m².dia, o 

valor médio encontrado foi superior em 100%. 

 

 2° Parâmetro: Volume/Número de Alunos 

 

Na análise do segundo parâmetro, tem-se uma produção média de 1,4 l/aluno.dia 

dentre os estabelecimentos pesquisados e o desvio padrão da amostra de 0,51. 

 

O erro amostral para um intervalo de confiança de 95% foi de 0,22 l/aluno.dia para 

mais ou para menos, logo, em 95% dos estabelecimentos, a média de produção de 

resíduos ficará entre 1,18 e 1,62 l/aluno.dia. 

 

Estatisticamente, ambos os parâmetro apresentaram confiabilidade semelhante, pois 

os níveis de confiança para o primeiro e o segundo parâmetro analisado foram de 

0,21 e 0,22 l/m².dia respectivamente.  

 

2.3.4.3. Pesquisa: Hotéis  

 

Na pesquisa dos hotéis foram averiguados dois parâmetros:  

 

 Volume diário gerado em litros por m². 

 Volume diário gerado em litros pelo número de quartos. 
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Quadro 23: Resultado da pesquisa realizada nos hotéis. 

    Hotel A Hotel B Hotel C Hotel D Hotel E 

  Orgânico + Rejeito (l/m²)  0,10 0,17 0,12 0,21 0,16 

 Recicláveis (l/m²)  0,06 0,06 0,07 0,06 0,09 

 Total de Geração (l/m²)  0,17 0,22 0,19 0,27 0,25 

 Média (l/m²)  0,20 

 Desvio Padrão  0,06 

 Erro Amostral (l/m²)  0,05 

 Orgânico + Rejeito (l/N° de 
Quartos)  

4,50 6,25 17,14 19,00 3,00 

 Recicláveis (l/N° de Quartos)  2,70 2,08 9,52 5,00 1,80 

 Total (l/N° de Quartos)  7,21 8,33 26,67 24,00 4,80 

 Média (l/N° de Quartos)  12,04 

 Desvio Padrão  10,62 

 Erro Amostral (l/N° de Quartos)  8,32 
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Figura 34: Gráfico do resultado da pesquisa nos hotéis. 1º Parâmetro. 

 

 

Figura 35: Gráfico do resultado da pesquisa nos hotéis. 2º Parâmetro. 

 

 

 1° Parâmetro: Volume/Área 

 

Analisando o primeiro parâmetro, tem-se uma produção média de 0,22 l/m².dia 

dentre os estabelecimentos pesquisados e um desvio padrão da amostra de 0,04. 
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O erro amostral para um intervalo de confiança de 95% foi de 0,03 l/m².dia para mais 

ou para menos, sendo assim, em 95% dos estabelecimentos, a média de produção 

de resíduos ficará entre 0,19 e 0,25 l/m².dia. 

 

Em comparação com a estimativa diária de resíduo da COMLURB de 1,00 l/m².dia, o 

valor médio encontrado foi de apenas 22%.  

 

Sabe-se que tanto o município de Florianópolis quanto o do Rio de Janeiro são 

cidades turísticas, logo, para uma adequada comparação sobre este tipo de 

estabelecimento, ambas as pesquisas deveriam obrigatoriamente ser realizadas no 

mesmo período. Não se conhece o período de amostragem realizado no Rio de 

Janeiro, no entanto, em Florianópolis foi realizado no início do mês de dezembro, 

portanto, antes do início da temporada de verão. 

 

 2° Parâmetro: Volume/Número de Quartos 

 

Na análise do segundo parâmetro, tem-se uma produção média de 14,20 l/quarto.dia 

dentre os estabelecimentos pesquisados e o desvio padrão da amostra de 10,29. 

 

O erro amostral para um intervalo de confiança de 95% foi de 8,06 l/quarto.dia para 

mais ou para menos, logo, em 95% dos estabelecimentos, a média de produção de 

resíduos ficará entre 6,14 e 22,26 l/quarto.dia. 

 

O parâmetro que relaciona a geração de resíduo com a quantidade de quartos do 

hotel não se mostrou efetiva, pois o intervalo de confiança foi muito elevado, ao 

contrário da confiabilidade apresentada no parâmetro que relaciona a geração de 

resíduos com a área do estabelecimento. 
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2.3.4.4. Pesquisa: Restaurantes e Lanchonetes  

 

Na pesquisa dos restaurantes e lanchonetes foram averiguados dois parâmetros 

com base em entrevistas:  

 

 Volume diário gerado em litros por m². 

 Volume diário gerado em litros pelo número de refeições. 
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Quadro 24: Resultado da pesquisa realizada nos restaurantes/lanchonetes. 

 

 

 

Parâmetros Restaurante A Restaurante B Restaurante C Restaurante D Restaurante E Restaurante F Restaurante G Restaurante H Restaurante I Restaurante J

 Orgânico + Rejeito (l/m²) 2,00 1,17 0,48 0,83 0,40 3,00 2,00 0,67 7,50 0,50

Recicláveis (l/m²) 1,33 0,83 0,67 1,08 0,30 1,00 1,00 1,00 0,50 4,00

Total de Geração (l/m²) 3,33 2,00 1,14 1,92 0,70 4,00 3,00 1,67 8,00 4,50

Média (l/m²)

Desvio Padrão

Erro Amostral (l/m²)

Orgânico + Rejeito (l/N° de Refeições) 0,60 0,64 0,40 0,40 1,11 1,13 2,67 0,18 0,91 0,10

Recicláveis (l/N° de Refeições) 0,40 0,45 0,56 0,52 0,83 0,38 1,33 0,27 0,06 0,83

Total (l/N° de Refeições) 1,00 1,09 0,96 0,92 1,94 1,50 4,00 0,44 0,97 0,94

Média (l/N° de Refeições)

Desvio Padrão

Erro Amostral (l/N° de Refeições)

1,00

0,44

3,03

2,14

0,93

1,38
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Figura 36: Gráfico do resultado da pesquisa realizada nos restaurantes. 1º Parâmetro. 

 
 

Figura 37: Gráfico do resultado da pesquisa realizada nos restaurantes. 2º Parâmetro. 

 
 

Dentre os locais pesquisados, destaca-se a elevada geração por m² do Restaurante 

I, local este com característica de lanchonete cujo produto principal é a venda de 

sucos naturais, desta forma, gerando elevado volume de resíduos orgânicos. 
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 1° Parâmetro: Volume/Área 

 

Analisando o primeiro parâmetro, tem-se uma produção média de 3,03 l/m².dia 

dentre os estabelecimentos pesquisados e um desvio padrão da amostra de 2,14. 

 

O erro amostral para um intervalo de confiança de 95% foi de 0,93 l/m².dia para mais 

ou para menos, sendo assim, em 95% dos estabelecimentos, a média de produção 

de resíduos ficará entre 2,10 e 3,96 l/m².dia. 

 

Em comparação com a estimativa diária de resíduo da COMLURB de 1,00 l/m².dia, o 

valor médio encontrado foi superior em três vezes. 

 

Já em comparação com o Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Sanitária 

e Ambiental (TAVARES, 2011), a geração média resultante do estudo foi de 1,4069 

l/m².dia, ou seja, o resultado do presente estudo foi 2,15 vezes maior que o estudo 

realizado em 2011.  

 

 2° Parâmetro: Volume/Número de Refeições 

 

Na análise do segundo parâmetro, tem-se uma produção média de 1,38 

l/refeição.dia dentre os estabelecimentos pesquisados e o desvio padrão da amostra 

de 1,00. 

 

O erro amostral para um intervalo de confiança de 95% foi de 0,44 l/refeição.dia para 

mais ou para menos, logo, em 95% dos estabelecimentos, a média de produção de 

resíduos ficará entre 0,94 e 1,82 l/refeição.dia. 

 

Estatisticamente, ambos os parâmetro apresentaram confiabilidade semelhante, 

porém o segundo parâmetro ainda apontou maior confiabilidade, resultando em 

0,44, contra 0,93 do primeiro parâmetro.  
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2.3.4.5. Pesquisa: Comércio, Lojas de Departamentos e outros 

 

Na pesquisa dos comércios caracterizados por lojas foram averiguados dois 

parâmetros com base em entrevistas:  

 

 Volume diário gerado em litros por m². 

 Volume diário gerado em litros pelo número de funcionários. 
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Quadro 25: Resultado da pesquisa realizada nos comércios em geral. 

Parâmetros Comércio A Comércio B Comércio C Comércio D Comércio E

 Orgânico + Rejeito (l/m²) 0,67 0,50 0,40 0,17 0,13

Recicláveis (l/m²) 2,00 0,30 0,10 0,17 0,25

Total de Geração (l/m²) 2,67 0,80 0,50 0,33 0,38

Média (l/m²)

Desvio Padrão

Erro Amostral (l/m²)

Orgânico + Rejeito (l/N° de Funcionários) 4,00 12,50 6,45 5,56 7,14

Recicláveis (l/N° de Funcionários) 12,00 7,50 1,61 5,56 14,29

Total de Geração (l/N° de Funcionários) 16,00 20,00 8,06 11,11 21,43

Média (l/N° de Funcionários)

Desvio Padrão

Erro Amostral (l/N° de Funcionários)

5,70

4,47

0,94

0,99

0,77

15,32
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Figura 38: Gráfico do resultado da pesquisa realizada nos comércios. 1º Parâmetro. 

 
  

Figura 39: Gráfico do resultado da pesquisa realizada nos comércios. 2º Parâmetro. 

 

 

Neste caso, destaca-se que todos os entrevistados citaram que há uma grande 

variação diária na geração de resíduos, pois a geração é reduzida em dias normais, 

no entanto, é elevada em dias de recebimento de mercadorias. 
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 1° Parâmetro: Volume/Área 

 

Analisando o primeiro parâmetro, tem-se uma produção média de 0,94 l/m².dia 

dentre os estabelecimentos pesquisados e um desvio padrão da amostra de 0,99. 

O erro amostral para um intervalo de confiança de 95% foi de 0,77 l/m².dia para mais 

ou para menos, sendo assim, em 95% dos estabelecimentos, a média de produção 

de resíduos ficará entre 0,17 e 1,71 l/m².dia. 

 

Em comparação com a estimativa diária de resíduo da COMLURB de 0,7 l/m².dia, o 

valor médio encontrado foi 34% superior. 

 

 2° Parâmetro: Volume/Número de Funcionários 

 

Na análise do segundo parâmetro, tem-se uma produção média de 15,32 

l/funcionário.dia dentre os estabelecimentos pesquisados e o desvio padrão da 

amostra de 5,70. 

 

O erro amostral para um intervalo de confiança de 95% foi de 4,47 l/funcionário.dia 

para mais ou para menos, logo, em 95% dos estabelecimentos, a média de 

produção de resíduos ficará entre 10,85 e 19,79 l/funcionário.dia. 

 

O parâmetro que relaciona a geração de resíduo com a quantidade de funcionários 

das lojas se mostrou pouco efetiva, pois o intervalo de confiança foi superior à 

confiabilidade apresentada no parâmetro que relaciona a geração de resíduos com a 

área do estabelecimento. 

 

2.3.4.6. Pesquisa: Comércios Alimentícios  

 

Na pesquisa dos comércios alimentícios foram averiguados dois parâmetros com 

base em entrevistas:  
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 Volume diário gerado em litros por m². 

 Volume diário gerado em litros pelo número de funcionários. 
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Quadro 26: Resultado da pesquisa realizada nos comércios alimentícios. 
Parâmetros Mercado A Mercado B Mercado C Mercado D Mercado E Mercado F Mercado G

 Orgânico + Rejeito (l/m²) 1,50 0,91 0,20 1,33 1,33 1,36 0,29

Recicláveis (l/m²) 1,50 0,00 0,20 1,67 0,89 0,91 0,14

Total de Geração (l/m²) 3,00 0,91 0,40 3,00 2,22 2,27 0,43

Média (l/m²)

Desvio Padrão

Erro Amostral (l/m²)

Orgânico + Rejeito (l/N° de Funcionários) 10,00 25,00 30,00 10,00 30,00 25,00 14,29

Recicláveis (l/N° de Funcionários) 10,00 0,00 30,00 12,50 20,00 16,67 7,14

Total de Geração (l/N° de Funcionários) 20,00 25,00 48,00 22,50 50,00 41,67 21,43

Média (l/N° de Funcionários)

Desvio Padrão

Erro Amostral (l/N° de Funcionários)

13,33

10,45

1,75

1,15

0,90

32,66
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Figura 40: Gráfico do resultado da pesquisa realizada nos comércios alimentícios. 1º 
Parâmetro. 

 

 

Figura 41: Gráfico do resultado da pesquisa realizada nos comércios alimentícios. 2º 
Parâmetro. 

 

 

 1° Parâmetro: Volume/Área 

 

Analisando o primeiro parâmetro, tem-se uma produção média de 1,75 l/m².dia 

dentre os estabelecimentos pesquisados e um desvio padrão da amostra de 1,15. 
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O erro amostral para um intervalo de confiança de 95% foi de 0,9 l/m².dia para mais 

ou para menos, sendo assim, em 95% dos estabelecimentos, a média de produção 

de resíduos ficará entre 0,85 e 2,65 l/m².dia. 

 

Em comparação com a estimativa diária de resíduo da COMLURB de 0,7 l/m².dia, o 

valor médio encontrado foi 2,5 vezes superior. 

 

 2° Parâmetro: Volume/Número de Funcionários 

 

Na análise do segundo parâmetro, tem-se uma produção média de 32,66 

l/funcionário.dia dentre os estabelecimentos pesquisados e o desvio padrão da 

amostra de 13,33. 

 

O erro amostral para um intervalo de confiança de 95% foi de 10,45 l/funcionário.dia 

para mais ou para menos, logo, em 95% dos estabelecimentos, a média de 

produção de resíduos ficará entre 22,21 e 43,11 l/funcionário.dia. 

 

O parâmetro que relaciona a geração de resíduo com a quantidade de funcionários 

dos estabelecimentos se mostrou pouco efetiva, pois o intervalo de confiança foi 

muito superior à confiabilidade apresentada no parâmetro que relaciona a geração 

de resíduos com a área do estabelecimento. 

 

2.3.5. Observações Gerais da Pesquisa de Campo 

 

Ao longo do levantamento realizado nos estabelecimentos comerciais e prestadores 

de serviços em Florianópolis, verificou-se uma dificuldade em obter as informações 

precisas acerca da geração de resíduos sólidos.  

 

Verificou-se ainda que muitos estabelecimentos, por mais que realizem a 

segregação de resíduos internamente no seu espaço físico, inclusive com lixeiras 

diferenciadas, no momento da disposição à coleta acabam não respeitam o dia de 
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coleta seletiva e/ou da coleta convencional de forma diferenciada. A maioria dos 

estabelecimentos visitados acaba por dispor à coleta todos os resíduos gerados no 

dia, sem que se detenha a qual tipo de coleta será realizado na localidade no dia em 

questão.  

 

Assim, diversos resíduos que poderiam ser encaminhados à coleta seletiva e serem 

desviados do aterro sanitário estão sendo encaminhados inadequadamente à coleta 

convencional municipal. Isto ocorre devido a alguns fatores, podendo-se citar:  

 

 A indisposição dos administradores e funcionários dos estabelecimentos na 

participação no programa de coleta seletiva municipal;  

 A desinformação quanto aos dias das coletas, frequências e outras 

informações relacionadas à coleta/gerenciamento de resíduos sólidos;  

 A ausência de capacidade dos estabelecimentos em acumular e/ou realizar o 

depósito de resíduos em suas unidades operacionais, aguardando a coleta 

mais adequada ao tipo de resíduo, etc.  

 

Este fato é somente para exemplificar a falta de interligação das etapas inerentes ao 

manejo dos resíduos em instituições publicas e privadas, que geralmente contam 

com equipes específicas de limpeza que não possuem conhecimento e treinamento 

para um manejo diferenciado dos resíduos.  

 

Como forma de evidenciar o apresentado, salienta-se o caso da de um escritório 

comercial “A” (agência bancária), visitada no Estreito, Centro.  

 

Case “Escritório Comercial” A  

 

Em entrevista com a pessoa responsável pela equipe de limpeza foi informado pelo 

Escritório A que ocorria a separação seletiva dos resíduos, através de lixeiras 

específicas, conforme Resolução CONAMA - Figura 42. Porém, ao ser questionado 

sobre o destino dados a estes resíduos acondicionados separadamente, verificou-se 
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que os mesmos são colocados em um mesmo saco e encaminhados juntos para a 

coleta convencional da COMCAP.  

 

Outra dificuldade observada referente à identificação de grandes geradores de 

resíduos sólidos de centro comerciais, caso do Escritório A, é a utilização de lixeiras 

comuns, onde não se identifica o gerador.  

 

Figura 42: Lixeiros específicos e resíduos gerados, respectivamente.

  
 

Figura 43: Lixeira do centro empresarial no qual a unidade esta inserida. 

  

 

2.4. EMPRESAS QUE ATUAM NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), os Resíduos da 

Construção Civil (RCC) são aqueles provenientes de construções, reformas, reparos 
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e demolições de obras da construção civil, e os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 

solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, argamassa, gesso, telhas, vidros, 

plásticos, fiação elétrica, dentre outros itens (CONAMA, 2002). 

 

A Resolução n° 307/2002 do CONAMA, ainda classifica os RCD da seguinte forma: 

 Classe A - São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto; c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas 

em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

 

 Classe B - São os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel/papelão, metais, vidros, madeiras, gesso e outros; 

 

 Classe C - São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação; 

 

 Classe D - São os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como: tintas, solventes, óleos, lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias ou 

aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas 

radiológicas, instalações industriais, telhas de amianto e outros. 

 

A Lei n° 12.305/2010 define resíduos sólidos da construção civil como: são os 

resíduos gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, incluídos aqueles da preparação e escavação de terrenos para 

obras civis (Art. 13, Item “h”).  
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Ainda menciona, no Art. 20, sobre a obrigatoriedade das empresas de construção 

civil elaborarem os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

Como já mencionado, há em tramitação um projeto de lei municipal (projeto de Lei 

n° 14.502/2011), o qual dispõe sobre a Política Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil no município de Florianópolis, cujo objetivo é o de 

contemplar a gestão e o gerenciamento de resíduos da construção civil, de resíduos 

volumosos e de resíduos vegetais.  

 

O projeto de lei estabelece o conceito de grandes e pequenos geradores: 

 

 Grandes Geradores: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem volumes 

superiores a 1,0 m³ de resíduo da construção civil ao dia.  

 

 Pequenos Geradores: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, 

responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem volumes 

inferiores a 1,0 m³ de resíduo da construção civil ao dia. 

 

Vale salientar que o município de Florianópolis não realiza cobrança de taxa de 

recolhimento de resíduos sólidos junto a empreendimentos em implantação 

(construção). A cobrança legal de taxa de coleta de resíduos (com base no Art. 134, 

da Lei Municipal Complementar n° 007/1997, que instituiu a Consolidação das Leis 

Tributárias do Município de Florianópolis), incide apenas em imóveis urbanos 

beneficiados pelo serviço de coleta, entendidos como aqueles empreendimentos 

ocupados e com sua construção concluída.  

 

Conforme Pinto (1992) apud Karpinski et al (2009), a grande quantidade de resíduos 

gerada pelo ramo da construção civil está sendo evidenciada porque vem causando 

sérios problemas sociais e econômicos no meio urbano. Apesar disto, não existem 

dados oficiais sobre geração de resíduos da construção civil no âmbito municipal.  
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Segundo Carnaúba (2010), o volume de RCC pode representar de 13 a 67% do total 

do resíduo sólidos urbanos, que na maioria dos municípios são destinados de forma 

incorreta, depositados em terrenos baldios, bota-foras clandestinos ou na margem 

dos rios e córregos. 

 

De acordo com Pinto (1999), é possível estimar a geração de resíduos de 

construção civil a partir de três bases de informação: 

 

 Estimativa de área construída (inclui serviços executados e perdas efetivadas) 

– Método Indireto; 

 Movimentação das cargas por coletores; 

 Monitoramento de descargas em áreas utilizadas como destino dos RCC’s, 

processo que é dificultado pelo descarte pulverizado em diferentes pontos no 

espaço urbano e pela impossibilidade de acompanhamento físico das 

descargas em uma longa escala de tempo.  

 

O método indireto foi desenvolvido por Pinto (1999) e leva em consideração a 

geração de 150 kg de resíduo por cada metro quadrado de área construída, 

sabendo-se que cada metro cúbico de resíduo contém 1,2 toneladas de entulho. O 

produto da área construída, pela taxa de geração é a provável geração de resíduo.  

Já de acordo com Monteiro et al (2001), no Brasil, a geração de RCD é de, 

aproximadamente, 300 kg/m² a partir de novas edificações. Logo, a taxa de geração 

média apresentada pela literatura para o Brasil é de 300 kg/m2, em São Paulo 150 

kg/m2, e nos países desenvolvidos, de 100 kg/m². 

 

Com relação à estimativa diária de geração de resíduos de construção civil, 

Laurintzen (1998 apud por JOHN, 2000) apresenta dados da Europa com variação 

entre 2,08 a 3,19 Kg/hab.dia. Pinto (1999) propõe para o Brasil uma variação de 

0,80 a 2,64 Kg/hab.dia. 
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Logo, para o município de Florianópolis, segundo Pinto (1999), a geração de 

resíduos de construção civil varia entre 0,34 t/dia e 1,1 t/dia, considerando-se a 

estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

para o ano de 2014. 

 

A composição dos resíduos da construção civil brasileira gerados em uma obra é, 

basicamente, constituída por argamassa, concreto e blocos de concreto, além de 

madeiras, plásticos, papel e papelão. Além destes, também, podem ser gerados 

resíduos classificados como perigosos e não inertes. 

 

Quando se trata da construção civil em outros países, a composição dos seus 

resíduos muda, sendo muito presentes, além do concreto e blocos de concreto, o 

gesso e o EPS utilizado para isolamento, atingindo geração de 30,77 kg/m². 

(BOHNE; BERGSDAL; BRATTEBO, 2005). Segundo Kimbert (2002), esta taxa é de 

25 kg/m² para novas construções e de 320 kg/m² para demolições. 

 

Para compor um indicador de geração de RCC para Florianópolis, foi solicitado junto 

à Administração Municipal, através da Diretoria de Arquitetura e Urbanismo, 

informações sobre o número de alvarás concedidos pela Prefeitura e suas 

respectivas áreas, com o objetivo de comparação dos parâmetros apresentados na 

literatura e indicadores locais. Porém, houve dificuldades na obtenção destes dados, 

evidenciando ausência de gestão e publicidade das informações no setor 

responsável. Ainda, foi consultado o Sindicato das Indústrias da Construção Civil – 

SINDUSCOM de Santa Catarina, sendo informado que não existem informações 

sobre geração de resíduos da construção civil no município de Florianópolis.  
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2.5. INICIATIVAS DE COLETA SELETIVA NO AMBITO MUNICIPAL 

 

2.5.1. Coleta Seletiva de Shoppings e Supermercados 

 

Mesmo ainda não sendo cobrado pelo município o gerenciamento especifico de 

resíduos sólidos de grandes geradores, através de regulamentação específica, 

sabe-se, por meio do Departamento de Coleta da COMCAP, que alguns 

estabelecimentos possuem iniciativas de coleta seletiva diferenciada.  

 

As iniciativas geralmente estão atreladas a um sistema de gestão ambiental da 

empresa que quer atuar de forma autônoma do sistema municipal, não ficando a 

mercê dos horários e da frequência da coleta implantada pelo sistema municipal.  

 

Os estabelecimentos conhecidos que não utilizam do sistema de coleta de resíduos 

da COMCAP são:  

 

 Beiramar Shopping; 

 Shopping Iguatemi; 

 Shopping Itaguaçu; 

 Rede de Supermercados Angeloni; 

 Rede de Supermercados Hippo. 

 

No caso de Shopping Center, o gerenciamento dos resíduos é disciplinado pelo 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, parte integrante de um 

processo de licenciamento deste tipo de empreendimento. 

 

Dos locais citados, somente o supermercado Angeloni encaminha relatórios com 

dados quantitativos para a COMCAP. Deve-se contextualizar que a partir da 

aprovação do projeto de Alteração da Lei Complementar Municipal n° 113/2003, este 

procedimento deverá ser adotado para todos os grandes geradores de resíduos 

sólidos, conforme abordado no Art.12: 
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“§ 4º - Os estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços considerados grandes 

geradores deverão encaminhar ao órgão municipal 

de limpeza urbana relatório anual de gerenciamento 

de resíduos sendo este condicionante para 

renovação do alvará de funcionamento (Art. 12)”. 

 

Vale citar que o Angeloni foi pioneiro no Programa Lixo Zero desenvolvido pela 

Associação Catarinense de Supermercados – ACATS. Ainda, de acordo com 

ACATS (2014), em Florianópolis os supermercados que possuem Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, conforme estabelece a Lei n° 12.305, 

é a rede Angeloni e o supermercado Hippo.   

 

A ACATS de forma pioneira, em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil, 

implementou, em 2010, o programa de destinação adequada de resíduos sólidos 

denominado “Projeto Sustentável Supermercado Lixo Zero”. A meta da ACATS é 

chegar em 2020 com o Lixo Zero implantado em todos os supermercados do estado 

(ABRAS, 2014). Estes projetos são realizados de forma independente do poder 

público municipal. Os dados quantitativos disponibilizados pelo Angeloni a COMCAP 

a respeito do Lixo Orgânico Zero estão apresentados na Figura 44 e em maior 

detalhamento no Quadro 27.  
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Figura 44: Geração de Resíduos do supermercado Angeloni Beira Mar (2014). 

 

 

Conforme apresentado no Quadro 27, a coleta dos resíduos orgânicos é realizada 

pela Associação de Pais e Amigos do Grupo Alternativo, a qual também se 

encarrega da destinação final. Já a coleta de rejeito e materiais recicláveis é 

realizada pela empresa Ecoeficiência Soluções Ambientais. O rejeito coletado é 

enviado para o aterro sanitário da Proactiva Soluções Ambientais.  

 

No Angeloni, os resíduos gerados em maiores quantidades são os resíduos 

orgânicos, provenientes da seção de hortifrúti e padaria, estes representam 75% do 

total gerado, seguido por 22% que é encaminhado para aterro sanitário. No 

percentual dos materiais recicláveis apresentados que representam apenas 3%, não 

estão incluídos os papelão e os plásticos proveniente da reposição de mercadorias. 

O papelão e plástico sempre tiveram um processamento diferenciado no Angeloni, 

sendo realizada a prensagem e comercialização para a indústria de reciclagem.  
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Quadro 27: Quantitativos de Resíduos Sólidos de uma unidade da rede Angeloni - Florianópolis. (Fonte: Relatório Angeloni). 
Programa Lixo Zero – Angeloni.  

Resíduo 
Pesagem 

Março (Kg) 

Pesagem Abril 

(Kg) 

Pesagem 

Junho (Kg) 

Pesagem 

Julho (Kg) 

Pesagem 

Agosto (Kg) 

Média 

Mensal 

(Kg)** 

Coleta  Destinação Final 

Orgânico 40.943,50 39.688,50 37.676,90 40.548,00 41.013,10 39.974,00 

Associação de 

Pais e Amigos do 

Grupo Alternativo 

Associação de Pais e 

Amigos do Grupo 

Alternativo 

Rejeito 12.930,00 10.430,00 10.660,00 10.580,00 13.780,00 11.676,00 

Ecoeficiência 

Soluções 

Ambientais LTDA. 

Proactiva Meio 

Ambiente Brasil 

LTDA. 

Recicláveis * 1.480,00 678,00 1.480,00 1.368,00 1.658,00 1.332,80 

Ecoeficiência 

Soluções 

Ambientais LTDA. 

Ecoeficiência 

Soluções Ambientais 

LTDA. 

Total 55.353,50 50.796,50 49.816,90 52.496,00 56.451,10 52.982,80   

*não incluem papelão e plásticos proveniente da reposição de mercadorias. 

**média mensal referente aos meses de Março, Abril, Junho, Julho e Agosto de 2014 – Unidade Beiramar.  
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Com o objetivo de obter maiores informações sobre os geradores que não utilizam o 

serviço de coleta de resíduos da COMCAP, principalmente grandes geradores de 

resíduos orgânicos, foram solicitadas informações (em síntese: locais em que 

realizam coleta; frequência; quantidade coletada) as empresas que realizam a coleta 

de orgânicos que participaram das Oficinas do Plano Municipal de Coleta Seletiva – 

PMCS, porém nenhum dos contatos repassou as informações solicitadas.  

 

2.5.2. Exemplo de Boas práticas - Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC 

 

A seguir apresenta-se os procedimentos relativos ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos gerados no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. As informações 

apresentadas foram sintetizadas de um estudo de caso realizado na Secretaria de 

Gestão Ambiental – SGA do TJSC (Belizário, 2014). 

 

Desde 2009, com a criação da Seção de Gestão Ambiental do Tribunal, e antes 

disso, através de ações pontuais, o judiciário catarinense vem desenvolvendo boas 

práticas para a adequação ambiental. Em março de 2013, a Seção foi convertida em 

Secretaria de Gestão Ambiental (SGA) e incorporada à Diretoria-Geral 

Administrativa. Dedicou-se, prioritariamente, à consolidação dos projetos iniciados 

em anos anteriores, tais como coleta seletiva nas unidades do TJSC e Fóruns do 

Estado, destinação adequada de pilhas, lâmpadas e baterias, implantação e/ou 

fortalecimento dos sistemas de coleta, palestras nos cursos de Ambientação 

Funcional da Academia Judicial, palestras de sensibilização e ações de incentivo à 

sustentabilidade. 

 

Em 2013, o TJ assinou o termo de adesão da A3P (Agenda Ambiental nas 

Administrações Públicas) afirmando o compromisso com o meio ambiente; Em 2014 

foi premiado com a segunda colocação do 5º Prêmio A3P: Melhores Práticas de 

Sustentabilidade, na categoria Gestão de Resíduos.  
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 Resíduos Gerados no TJSC 

 

Resíduos Não Perigosos 

 

Resíduos Orgânicos: Poda, Pó de Café, Restos de Alimentos e Resíduos 

gerados no restaurante.  

 

 Poda (galhos e folhas secas): Tem sua origem no jardim e área externa do 

Tribunal e são acondicionados em sacos biodegradáveis pela equipe de 

limpeza da área externa e transportados em carrinhos até o local de 

armazenamento final (contêineres de 1000l), Figura 45. Até agosto de 2014 a 

coleta destes resíduos era realizada pela empresa Associação Orgânica que 

fazia o processo de compostagem dos mesmos. A contratação do serviço era 

realizada por solicitação de compra emergencial visto que a empresa ainda 

está em processo de licenciamento. 

 

Figura 45: Armazenamento dos Resíduos da Poda. 

  
Fonte: Belizário, 2014. 

 

 Pó de café: O pó de café é gerado nas copas, onde é separado em recipiente 

de 50l e até agosto de 2014 era encaminhado juntamente com os resíduos da 

poda para a empresa Associação Orgânica. Devido a não regularização da 
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empresa e da ausência de empresas devidamente licenciadas para prestar o 

serviço de compostagem, mesmo coletados separadamente, os resíduos de pó 

de café atualmente são encaminhados para a coleta convencional realizada 

pela COMCAP. 

 

 Restos de alimentos: Os restos de alimentos produzidos são oriundos do 

consumo dos servidores de produtos alimentícios trazidos de casa ou 

adquiridos no restaurante do Tribunal ou entorno. Este resíduo é acondicionado 

juntamente com o rejeito em lixeiras de 50l, armazenado em contentores de 

240l e destinado à coleta convencional para encaminhamento a aterro 

sanitário. 

 

 Restaurante: Serviço Terceirizado.  Segundo o Contrato n. 142/201421, (que 

trata das obrigações e responsabilidades da concessionária), item 6, fica a 

cargo da concessionária do uso remunerado do Restaurante da Torre I do TJ a 

elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos deste. O Plano deve 

atender as normas relativas ao acondicionamento e armazenamento, bem 

como conter as ações que comprovem o manejo adequado e ser apresentado 

à SGA, até o décimo dia útil de cada mês, contendo quantidades e destinação 

adotada. A concessionária ainda está em processo de adequação. Os 

recicláveis são acondicionados em lixeiras de 50l e segregados em plástico e 

papel, armazenado em contentores de 240l, coletados pela COMCAP e 

cedidos à ACMR. O óleo de cozinha coletado em bombonas de 50l e destinado 

à Associação Comercial e Industrial de Florianópolis (ACIF). Os rejeitos 

acondicionados em lixeiras de 100l, armazenados em contentores de 240l e 

destinados à coleta convencional, tendo como destino final o aterro sanitário. 

Finalmente, os orgânicos são acondicionados em bombonas de 50l e coletados 

diariamente pela empresa Associação Orgânica, a qual realiza a compostagem 

dos resíduos.  
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Figura 46: Imagens acondicionamento dos Resíduos do Restaurante.  

 
Fonte: Belizário, 2014. 

 

 Resíduos de Óleo Vegetal: Esses resíduos são originados nas residências dos 

servidores, magistrados e terceirizados que os levam até o ponto de entrega 

voluntária (PEV) que a SGA disponibiliza para a disposição do material, onde 

ficam armazenados em bombonas de 50l. O material é doado via Convênio n° 

083/2012, firmado com a ACIF, que coleta o material e reaproveita o resíduo na 

produção de produtos de limpeza. A Figura 47 ilustra o PEV e o logo do 

programa. 

 

Figura 47: PEV de Resíduos de óleo vegetal.  

 
Fonte: Belizário, 2014. 
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Resíduos Recicláveis 

 

Os resíduos recicláveis do tribunal têm sua origem nos gabinetes, salas 

administrativas, biblioteca, copas e áreas de circulação comum. O acondicionamento 

se divide entre lixeiras de 20 e 50l dispostas em lugares estratégicos de maior 

geração (Figura 48). Tanto as lixeiras, como os sacos plásticos seguem as 

orientações da Resolução CONAMA n° 275/2001 quanto às cores a serem 

adotadas. Os recipientes de materiais recicláveis são também todos identificados 

com adesivo informativo quanto ao tipo de resíduo a ser descartado. 

  

Figura 48: Recipientes para acondicionamento dos Materiais Recicláveis. 

 

 
Fonte: Belizário, 2014. 
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Rejeitos 

 

Os rejeitos do Tribunal são gerados nos gabinetes, salas administrativas, biblioteca, 

copas, áreas de circulação comum e banheiros. O acondicionamento é feito em 

lixeiras de 14 e 50l que são dispostas estrategicamente em todos os locais de 

geração.  

 

Resíduos Perigosos 

 

Resíduo Passível de Logística Reversa 

 

 Pilhas, lâmpadas fluorescentes e baterias: São oriundas das dependências 

do TJ e dos servidores e usuários que depositam as pilhas e baterias nos 

PEV’s  dispostos nos halls principais das Torres I e II. O manejo interno destes 

resíduos é realizado pela equipe de recicláveis e estagiários da SGA que 

fazem a pesagem das pilhas e baterias e a contagem das lâmpadas e 

encaminham ao local de armazenamento equipado com contentores metálicos 

(Figura 49). 

 

Figura 49: Coletor de Pilhas, Baterias e Lâmpadas usadas. 

  
Fonte: Belizário, 2014. 

 

O transporte e destinação final são feitos pela empresa CETRIC, segundo Contrato 

n. 224/201323. As coletas são feitas conforme acúmulo estipulado contratualmente. 
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As lâmpadas fluorescentes são encaminhadas para descontaminação que 

compreende a desmercurização e beneficiamento dos materiais recicláveis, as 

pilhas e baterias são destinados a aterro industrial controlado. A coleta de pilhas e 

baterias realizada no mês de agosto de 2014 totalizou 24,8kg, assim como foram 

coletadas 1.010 unidades de lâmpadas. No ano de 2013 foram recolhidas 17.479 

unidades de lâmpadas e 3424,29kg de pilhas, baterias e cartuchos. 

 

 Eletroeletrônicos: São objetos patrimoniados sendo feita sua recuperação e 

reaproveitamento entre os diversos setores do Tribunal sempre que possível. 

Quando não, são leiloados ou doados. Caso esgotadas essas possibilidades, 

são encaminhados para aterro industrial controlado. O manejo é regido pelo 

mesmo Contrato n. 224/2013 de resíduos tóxicos. No mês de agosto foram 

recolhidos 25 kg desse material.  

 

 Cartuchos de Toner: São originados no próprio Tribunal de acordo com 

necessidade de abastecimento das impressoras e recolhidos pela empresa 

fornecedora. São três os convênios: Convênio n. 078/201324, n° 109/201325 e 

n° 174/201326. Os cartuchos ficam acondicionados nas mesmas caixas em 

que vieram, no almoxarifado do Tribunal. A empresa recolhe os cartuchos 

vazios e, a cada número estipulado (varia de acordo com a empresa) de 

cartuchos recolhidos, retornam um novo suprimento, como reconhecimento da 

participação no Programa de Retorno de Cartuchos. 

 

Resíduos Passíveis de Gerenciamento Específico 

 

Resíduos de Bens Apreendidos 

 

Os bens apreendidos são oriundos de processos civis ou criminais, compreendendo 

materiais sigilosos ou inutilizados que não podem ser doados ou alienados e que, 

por determinação legal, devem ser descaracterizados e/ou destruídos. Estes 

materiais tem constituição diversa, caracterizados como resíduos classes I e II. 
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Como exemplo: fitas magnéticas e similares, materiais de concursos, documentos, 

CDs e DVDs, peças e acessórios de veículos, eletrônicos, armas brancas, vestuários 

e bolsas, bebidas e embalagens, utensílios utilizados no preparo para o consumo e 

tráfico de drogas e similares. 

 

O serviço de coleta, destruição e/ou descaracterização e destinação final 

ambientalmente adequada é realizado pela empresa Ecoeficiência, conforme 

Contrato n° 236/201327. O procedimento de destruição e/ou descaracterização é 

supervisionado por judiciário designado e, posteriormente, o material resultante é 

encaminhado à reciclagem, aterro sanitário ou industrial de acordo com a natureza 

do material. 

 

Durante o ano de 2014, até a data de entrega deste estudo, foram recolhidos 1.212 

mkg de bens apreendidos, valor já superior ao do ano anterior (2013), quando foram 

destinados 1.180,6kg. Vale ressaltar que acoleta deste resíduo não é periódica, e 

sim quando há demanda. 

 

Bitucas 

 

As bitucas são geradas por servidores e usuários em geral do TJ. O 

acondicionamento é feito em “bituqueiras” dispostas estrategicamente nos locais de 

maior geração, Figura 50. 

 

 A coleta é feita pela equipe de limpeza do Tribunal e o armazenamento temporário 

é composto de uma bombona de 50l. 

 

A coleta e transporte são feitos pela empresa Bituca Verde que encaminha à 

empresa Renova Beneficiamento onde os resíduos são transformados em matéria-

prima para outras companhias, concluindo um ciclo de reciclagem e 

reaproveitamento. Na Figura 50 apresenta-se a imagem do caderno e bloco 
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produzidos com o resíduo. 

  

Figura 50: “Bituqueiras” e material produzido com o resíduo. 

  
Fonte: Belizário, 2014. 

 

Resíduo de Serviços de Saúde 

 

Os resíduos de serviços de saúde do TJSC são originados nos consultórios médicos 

e odontológicos, enfermagem, laboratório de prótese e farmácia. O gerenciamento é 

orientado pela RDC 306 e, pelo PGRSS.  Entre os tipos de resíduos gerados 

destacam-se os infectantes (risco biológico), reveladores (risco químico), e os 

perfuro cortantes; todos acondicionados em recipiente específico e identificado de 

acordo com a legislação, conforme ilustram as imagens da Figura 51.  
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Figura 51: Acondicionamento dos Resíduos de Saúde.  

  

 
Fonte: Belizário, 2014. 

 

A coleta interna é feita manualmente por funcionárias terceirizadas que recebem 

adicional por insalubridade. Após a coleta os resíduos ficam num local restrito de 

armazenamento temporário até acumular quantidade significativa, quando são 

levados até o local de armazenamento (contentores de 240l) conforme mostra a 

Figura 51 acima. A coleta final, transporte, tratamento térmico e encaminhamento 

para aterro industrial controlado é feito pela empresa Proactiva, segundo Contrato n. 

039/201228.  

 

A Farmácia, em especial, conta com um PEV de medicamentos vencidos. (Figura 

52). A própria farmacêutica faz a triagem das embalagens recicláveis e 

medicamentos a serem recolhidos pela mesma empresa e segundo mesmo contrato 

supracitado.  
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Figura 52: Acondicionamento dos Medicamentos Vencidos. 

 
Fonte: Belizário, 2014. 

 

Campanhas e Programas 

 

Desde 2013 o TJSC optou por não fazer mais fazer material informativo em folder, 

pois trabalha nos eixos comunicação da sustentabilidade (quando se referem às 

suas próprias ações), comunicação para a sustentabilidade (sensibilização para que 

o público adote medidas sustentáveis no dia a dia) e sustentabilidade da 

comunicação, sendo que essa última tem foco em diminuir o uso de recursos na 

elaboração de uma campanha, usando materiais renováveis, explorando os sites e a 

comunicação por e-mail, evitando o uso de papel, reaproveitando materiais quando 

possível. As campanhas são provocadas pela SGA por meio de planos de 

comunicação e a Diretoria de Tecnologia e Informação - DTI e a Diretoria de 

Infraestrutura – DIE desenvolvem o material criativo, impresso (DIE) e virtual (DTI). 

 

TJSC Recicla: É o programa de coleta seletiva do Tribunal que atende a 

determinação da Resolução n. 05/09-TJSC e dá destinação adequada a todos os 

tipos de resíduos produzidos pela instituição. Os serviços são regulares, contínuos e 

divididos em etapas que preveem o armazenamento, a pesagem, o transporte e a 

destinação final conforme a legislação vigente.  
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Sinal Verde para a Conciliação: O programa acontece desde 2011 e é sempre em 

conjunto com a Semana Estadual da Conciliação. Nesse evento, que é fora das 

sedes do TJ, este garante que seja realizada a coleta seletiva e divulga a ideia da 

conciliação como uma ferramenta sustentável e a sustentabilidade como um valor de 

conciliação entre o homem e o seu meio. 

 

Pense ambiente: Esta campanha busca sensibilizar os usuários do Tribunal para o 

consumo consciente e hábitos sustentáveis. É desenvolvido através de cartazes e 

banners informativos, material virtual, palestras e eventos. Foi a primeira campanha 

em nível estadual, realizada em 2010, visando a redução do consumo de água, luz, 

papel e combustível, conforme Meta 6 do CNJ29 

 

Descarte certo: Esta campanha tem o objetivo de auxiliar o programa de coleta 

seletiva, através de adesivos informativos quanto ao descarte correto, nas lixeiras 

desta coleta.  

 

Você faz a diferença: Uma parceria com a Assessoria de Comunicação da A3P que 

forneceu adesivos que estimulam o consumo consciente, sensibilizando para o uso 

adequado do ambiente, diminuindo o uso do papel toalha, do copo plástico e 

cuidados para minimizar o desperdício de água e energia. Estes são dispostos em 

lugares estratégicos, como ao lado de interruptores, nos monitores, nos suportes de 

papel toalha. 

 

Semana do Meio Ambiente: Todos os anos o TJSC realiza, geralmente na semana 

que inclui o dia cinco de junho, a semana do meio 78 ambiente que engloba 

intervenções artísticas, palestras, visitas, entre outras atividades na própria sede do 

Tribunal. Existe desde 2010, sempre tem ações artísticas, educativas e sociais, com 

participação de grupos escolares. 
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2.5.3. Outras Iniciativas: Manual ASBEA 

 

Em Florianópolis, trabalho desenvolvido em parceria entre a Associação Brasileira 

dos Escritórios de Arquitetura de Santa Catarina – ASBEA e COMCAP, com 

patrocínio da Caixa Econômica, (Figura 53), intitulado “Manejo de Resíduos Sólidos 

– Manual para Edificações Multifamiliares de Uso Misto”, visa estabelecer diretrizes 

de projeto de arquitetura prevendo espaços adequados que permitam o 

gerenciamento interno dos resíduos em empreendimentos multifamiliares e de uso 

misto.   

 

Figura 53: Imagem ilustrativa do Manual ASBEA/COMCAP.

 
 

O manual prevê que no projeto básico de infraestrutura do empreendimento sejam 

previstos locais adequados para o gerenciamento do lixo: depósito interno, depósito 

temporário externo e, quando necessário, recuo para uso do caminhão de lixo. 

 

Sobre o manejo interno, segundo o manual, os projetos devem prever recipientes 

específicos para o armazenamento de, no mínimo, cada um dos tipos de resíduos 

descritos a seguir: papel, plástico, metais, vidros, recicláveis orgânicos, rejeitos, 

resíduos perigosos (pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes), óleo de cozinha e 

resíduos eletroeletrônicos. De acordo com a Resolução CONAMA 275/2001. 
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Embora o manual recomende a diferenciação entre todas as frações de resíduos, a 

proposta de Lei simplifica esta recomendação, estabelecendo somente a separação 

entre materiais recicláveis secos, resíduos orgânicos e rejeitos.  

 

Com relação ao deposito temporário externo de resíduos sólidos, etapa que 

antecede à coleta de resíduos, o referido manual orienta: “Destinado exclusivamente 

ao armazenamento dos contentores por curto período de tempo, no máximo até 

duas horas antes e duas horas depois da coleta de resíduos sólidos”.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com base no que foi apresentado no presente relatório de diagnóstico de grandes 

geradores é possível elucidar algumas considerações finais: 

 

Identificaram-se no município de Florianópolis 10.897 estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços que podem ser considerados potenciais grandes geradores 

de resíduos sólidos, dentro das atividades cadastradas de: escritórios comerciais, 

instituições de ensino, hotéis, restaurantes e comércio em geral.  

 

A partir da aprovação da proposta de lei que visa alterar a Lei Complementar 

Municipal n° 113/2003, o município de Florianópolis possuirá diretrizes para 

identificar e disciplinar os maiores geradores de resíduos sólidos. 

 

Da mesma forma, a partir da aprovação da proposta de Lei Municipal n° 

14.502/2011, a qual tem por objetivo dispor sobre a Política Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, contará também com diretrizes 

para a identificação e disciplinamento dos geradores de resíduos da construção civil, 

sejam estes grandes ou pequenos geradores.  

 

Assim, a existência de regulamentações municipais é fundamental para o adequado 

gerenciamento de resíduos sólidos. Não obstante, em especial de grandes 

geradores, trazendo conceitos como o da responsabilidade compartilhada pelo 

gerenciamento, podendo resultar no alívio da municipalidade quanto à 

obrigatoriedade pela coleta e destinação final dos resíduos de grandes geradores 

sem remuneração compatível pelo serviço prestado. 

 

É possível salientar que através dos mapeamentos elaborados e apresentados para 

possíveis grandes geradores no presente relatório, há a constituição de uma 

ferramenta de planejamento, possibilitando ao município a definição de roteiros 

específicos da coleta seletiva para esses estabelecimentos, com remuneração 
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diferenciada para a prestação dos serviços, conforme apresentado na proposta de 

alteração da Lei Municipal Complementar n° 113/2003, Art. 13°, inciso 2°.  

 

Atualmente, o manejo de resíduos sólidos diferenciado para grandes geradores 

ocorre, em geral, da seguinte forma: coleta seletiva específica de instituições e 

empresas conveniadas à COMCAP e, coleta de grandes geradores através de 

empresas particulares que executam o serviço.  

 

A prestadora municipal do serviço para atender a demanda da região central do 

município, caracterizada pela grande concentração de estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços, disponibiliza a coleta diária convencional e seletiva.  

 

Essa abordagem diferenciada pode ser a alternativa a ser expandida para outros 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que sejam constituídos por 

grandes geradores de resíduos, necessitando de regulamentação específica.  

 

Através dos levantamentos realizados em campo, percebeu-se uma dificuldade de 

identificação de parâmetros padronizados e operacionais que reflitam diretamente 

na geração de resíduos sólidos de atividades comerciais. A maioria das atividades 

sofre influencia da sazonalidade inerente às suas atividades, o que 

consequentemente se reflete na geração de resíduos.  

 

Uma vez definidos em lei os grandes geradores, a verificação dos mesmos poderia 

ocorrer através de uma auto declaração de geração de resíduos a ser apresentada 

no momento de emissão do alvará de funcionamento do estabelecimento comercial 

ou prestador de serviços e/ou da sua renovação anual, complementada ou verificada 

in loco através da equipe de coleta da operadora e na atuação de fiscais. Isto se 

baseia na proposta de alteração de Lei Complementar Municipal n° 113/2003, Art. 

12, inciso 4° (Anexo 01).  
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Percebe-se que legislar e disciplinar a atividade dos grandes geradores de resíduos 

sólidos é um tema que merece que as ações sejam executadas na forma de 

parcerias entre o poder Público Municipal, a operadora dos serviços e os próprios 

geradores, sejam estes privados ou públicos.  

 

Além disso, mesmo havendo iniciativas no município que sejam espontâneas no que 

se refere ao gerenciamento de resíduos sólidos para grandes geradores, como foi 

observado em shoppings e supermercados, é importante que esses geradores 

informem à municipalidade sobre os quantitativos gerenciados por eles, assim, todas 

as ações empregadas dentro do território municipal que estejam relacionados ao 

desvio de resíduos de aterros sanitários devem ser computadas na meta municipal a 

ser atingida, para fins de atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos.  
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Anexo 01 – Versão da Proposta de Alteração da Lei Complementar n°113/03, de 

24 de abril de 2003 de Florianópolis.  

 

DISPÕE SOBRE A GUARDA TEMPORÁRIA E FORMA DE 

APRESENTAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARES PARA A COLETA.  

CAPÍTULO I 

DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Art. 1
o
  Esta Lei dispõe sobre a guarda temporária e forma de apresentação dos resíduos 

sólidos domiciliares para a coleta, dispondo sobre os seus princípios, objetivos, e diretrizes. 

§ 1
o
  Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público 

ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos. 

CAPÍTULO II 

DEFINIÇÕES 

I. Coleta domiciliar regular: coleta de resíduos sólidos domiciliares, com horários e frequências 

regulares estabelecidos pela operadora dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, através dos seguintes sistemas de coleta: a) Convencional – coleta os rejeitos; b) 

Seletiva – subdividida em dois sistemas de recolhimento – coleta dos recicláveis secos e coleta 

dos recicláveis úmidos. 

II. Contentor: recipiente plástico destinado ao acondicionamento e coleta de resíduos sólidos, 

dotado de rodas, tampa e engate para basculamento, conforme normas da ABNT.  

III. Destinação final ambientalmente adequada: encaminhamento de resíduos sólidos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 

outras destinações admitidas pelos órgãos ambientais; 
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IV. Disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e 

à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;  

V. Geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que 

geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo;  

VI. Gerenciamento interno dos resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas nas etapas de redução, 

geração, segregação na fonte, acondicionamento  dos  resíduos,  movimentação  interna,  

armazenamento temporário e  disposição  para a coleta. 

VII. Grande gerador de resíduos sólidos: unidade imobiliária que gera uma quantidade de resíduos 

sólidos superior a 100 (cem) litros/dia de recicláveis secos, 20 (vinte) litros/dia recicláveis úmidos 

e 50 (cinquenta) litros/dia de rejeitos. 

VIII. Princípio dos 3R’s: 1º)  a  redução,  ao  mínimo,  dos  resíduos  sólidos,  por  meio  do  incentivo  

às práticas  ambientalmente  adequadas,  2º)  reutilização,  3º)  reciclagem. 

IX. Reciclável seco: resíduos com potencial de reciclagem, tais como vidro, papel e papelão, 

metal e plástico. 

 

X. Reciclável úmido: resíduos com potencial de reciclagem orgânica, tais como restos de 

frutas, verduras, alimentos, etc.. 

XI. Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem 

outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada.  

XII. Relatório anual de gerenciamento de resíduos: relatório técnico contendo informações acerca das 

quantidades, tipologias e destinações finais dos resíduos sólidos, a ser elaborado anualmente  

XIII. Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 

obrigado a proceder nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes 

e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face 

da melhor tecnologia disponível;  



Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Plano Municipal de Coleta Seletiva 

114 

Revisão  Data 

  3 15/05/2015 

 

XIV. Resíduo Sólido Domiciliar: originado nas residências e em estabelecimentos comerciais e de 

serviços, públicos e privados, constituído por recicláveis secos, recicláveis úmidos e rejeitos.  

XV. Resíduo Sólido Especial: compreendem os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS ), Resíduos 

Perigosos, Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e Resíduos Tecnológicos, conforme 

definidos por Resoluções do CONAMA e ANVISA. 

XVI. Responsabilidade compartilhada no gerenciamento dos resíduos sólidos: conjunto de atribuições 

individualizadas e encadeadas dos geradores e do titular dos serviços públicos de limpeza 

urbana, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir 

os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes da geração dos 

resíduos sólidos. 

XVII. Prestadoras de serviços de coleta de resíduos sólidos: são as pessoas jurídicas, encarregadas da 

coleta e do transporte dos resíduos sólidos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação 

e/ou disposição final ambientalmente adequada; 

XVIII. Serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 

final dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos sólidos originários da varrição e limpeza de 

logradouros e vias públicas.  

XIX. Sistema de gerenciamento de resíduos sólidos: sistema constituído por um conjunto de ações 

exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de saneamento básico ou 

com plano municipal de gerenciamento de resíduos sólidos. 

XX. Unidade Imobiliária: é o resultado de um empreendimento imobiliário legalmente constituído e 

possuidor de uma ou várias unidades, quer vertical (edifício) ou horizontal (casas), e também o 

resultado do parcelamento do solo. 

CAPÍTULO III 

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS  

Art. 2
o
  São princípios desta Lei:  

I - adoção dos princípios dos 3R’s no manejo de resíduos sólidos; 

II -  responsabilidade compartilhada no gerenciamento dos resíduos sólidos. 
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Art. 3
o
  São objetivos desta Lei:  

I – definição da forma de apresentação dos resíduos sólidos à coleta; 

II – definição da forma de armazenamento interno dos resíduos sólidos, no domicílio, até o momento 

da coleta; 

III – definição das responsabilidades no sistema de gerenciamento de resíduos sólidos do município. 

CAPÍTULO IV 

DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS À APRESENTAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS À COLETA 

Art. 4
o
  Todos os resíduos sólidos deverão estar embalados em sacos plásticos com resistência e 

volume adequados, conforme norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

Art. 5
o
  Todas as edificações, independentemente do seu uso ou atividade, deverão possuir 

contentores móveis para apresentação dos resíduos sólidos à coleta.  

§ 1º - É facultado o uso de lixeiras fixas às edificações residenciais unifamiliares.  

§ 2º - Nas regiões comerciais localizadas em calçadões, mediante autorização da operadora dos 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, os estabelecimentos comerciais, exceto os 

que manipulam alimentos, poderão utilizar outra forma de apresentação dos resíduos à coleta.  

§ 3º - Os contentores deverão ser identificados por cores e com adesivos, conforme definição da 

operadora dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Art. 6
o
 Fica estabelecido que as edificações das diferentes espécies de usos e atividades deverão 

dispor de espaço externo específico para apresentação dos contentores à coleta, devendo situar-se 

junto ao alinhamento do muro frontal, em local visível, na parte interna da propriedade, de modo a 

não obstruir o passeio público e facilitar o serviço de coleta de resíduos sólidos. 

§ 1º - O espaço externo destinado à apresentação dos resíduos sólidos à coleta deverá ter dimensão 

adequada para receber todo o volume de resíduo produzido na edificação de acordo com a 

frequência da coleta. 

§ 2º - Fica proibida a lavagem de contentores no espaço externo citado no caput deste artigo, bem 

como nas vias públicas (passeio, praça, pista de rolamento). 

§ 3º - Poderá ser autorizada pelo Executivo Municipal a colocação dos contentores na via pública, no 

caso das edificações tombadas pelo patrimônio histórico e daqueles cuja construção deu-se antes da 

regulamentação da Lei nº 3.290/89 e do Decreto nº 121/98, desde que não haja possibilidade técnica 

de atendimento ao disposto nesta Lei.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1006161/lei-3290-89-florianopolis-0
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/781284/decreto-121-98-s%C3%A3o-francisco-do-sul-0
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§ 4º - Todas as edificações, durante a etapa de construção, deverão dispor de contentores para 

apresentação à coleta dos resíduos sólidos domiciliares gerados no canteiro de obras. 

§ 5º - A operadora dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos está autorizada a 

exigir dos empreendimentos, quando necessário, a implantação de recuo junto à via, para a parada 

do veículo de coleta durante a execução da mesma.  

Art. 7
o
 Todas as edificações deverão dispor também de espaço interno à propriedade destinado ao 

gerenciamento interno dos resíduos sólidos gerados e armazenamento temporário dos contentores. 

Parágrafo único - O espaço interno citado no caput deste artigo deverá ter dimensão adequada para 

receber todo o volume de resíduo produzido na edificação de acordo com a frequência da coleta. 

Art. 8 
o
  Para  o  caso  de  empreendimentos  de  uso  comercial  ou  misto não definido,  deverá  ser  

previsto  um depósito  temporário  para  o  armazenamento  de  resíduos  de  serviços  de  saúde  

(RSS), seguindo as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.  

Art. 9 
o
 Deverão ser obedecidos os horários de apresentação dos resíduos sólidos domiciliares à 

coleta, conforme definições do município.  

Art. 10  Não deverão ser dispostos resíduos sólidos especiais juntamente com resíduos sólidos 

domiciliares ao serviço de coleta domiciliar regular. 

Art. 11 Somente serão recolhidos pelo serviço de coleta domiciliar regular os resíduos sólidos 

acondicionados em recipientes que estejam de acordo com as disposições desta Lei.  

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 12  Estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos os grandes 

geradores de resíduos sólidos e aqueles definidos pela Lei Federal nº 12.305/2010. 

§ 1º - Para o caso de empreendimentos novos, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

deverá ser apresentado junto ao órgão municipal competente, quando da solicitação da análise do 

projeto arquitetônico da edificação.  

§ 2º - Para o caso de empreendimentos e/ou estabelecimentos já existentes, o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá ser apresentado na primeira solicitação de  renovação 

do Alvará de Funcionamento, a partir da aprovação desta lei. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/10169194/art-9-lc-113-03-florianopolis
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§ 3º - Todo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deve ser realizado por profissional 

habilitado e devidamente acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica. 

§ 4º -Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços considerados grandes geradores 

deverão encaminhar ao órgão municipal de limpeza urbana relatório anual de gerenciamento de 

resíduos sendo este condicionante para renovação do alvará de funcionamento. 

Art. 13  É de responsabilidade do usuário do serviço de coleta domiciliar regular:  

I. Gerenciar de forma correta os resíduos sólidos gerados pela edificação, promovendo a 

redução e a separação dos resíduos sólidos na fonte geradora, de acordo com o sistema de 

coleta oferecido pela municipalidade; 

II. Acondicionar os resíduos sólidos em embalagem plástica devidamente fechada e, no 

caso de cacos de vidro e objetos pontiagudos e cortantes, embrulhá-los bem para  

evitar acidentes; 

III. Realizar limpeza, manutenção e conservação dos recipientes e dos locais de armazenamento 

temporário e apresentação dos resíduos à coleta, bem como do passeio público em frente ao 

seu imóvel. 

 

§ 1º - Os resíduos sólidos domiciliares quando colocados no logradouro para a coleta permanecem 

sob responsabilidade do gerador até sua remoção pela operadora dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos.  

§ 2º - Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos sólidos que, 

por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos sólidos domiciliares, 

deverão remunerar o operadora dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos pelos 

serviços de coleta, transporte, destinação e disposição final ambientalmente adequada para executar 

o serviço. 

Art. 14. É de responsabilidade da operadora dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos: 

I. Coletar, transportar e dar destinação final ambientalmente adequada aos resíduos sólidos 

domiciliares ofertados pelos usuários, diretamente ou através de terceiros, contratados ou 

credenciados para a realização dos serviços; 

II. Estabelecer e divulgar aos usuários, com a devida antecedência, os dias e horários da coleta 

domiciliar regular para cada local do município, de acordo com aspectos técnicos e 

operacionais.  

III. Executar, ao seu exclusivo critério, os serviços de remoção de resíduos sólidos 

indevidamente acumulados, cobrando dos responsáveis o custo correspondente aos serviços 

prestados, por valores médios de mercado, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
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IV. Estabelecer e divulgar instruções normativas que regulamentem a operação da coleta 

domiciliar regular no município.    

Parágrafo único - Os resíduos sólidos domiciliares gerados em empreendimentos que não se 

enquadram como grandes geradores serão coletados exclusivamente pela operadora dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ou por instituições autorizadas pelo órgão municipal de 

gestão do saneamento. 

Art. 15 A responsabilidade pelo exercício do poder de polícia para o cumprimento do que prevê esta 

Lei será da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - 

SMDU. 

Art. 16 As prestadoras de serviços de coleta de resíduos sólidos deverão possuir alvará de 

funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. 

§ 1° - Estas empresas deverão apresentar ao órgão municipal de limpeza urbana o Relatório Anual 

de gerenciamento de resíduos , sendo este condicionante para a renovação do Alvará de 

Funcionamento. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS PENALIDADES 

Art.  17 As infrações a qualquer dispositivo desta Lei serão punidas de acordo com a Lei 

Complementar nº 239/2006, a Lei 60/2000 e a Lei 1224/1974. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 18 Fica o município autorizado a cobrar a taxa de análise dos Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos. 

Art. 19 A liberação do alvará de construção, do “habite-se” das construções, bem como a renovação 

do Alvará de funcionamento, fica condicionada ao cumprimento da presente Lei.  
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Art. 20 Esta lei será regulamentada pelo executivo municipal no prazo de 60 (sessenta) dias, no que 

couber. 

Art. 21. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.  

Art. 22. Esta lei revoga a Lei 113/2004, que dispões sobre a forma de apresentação dos resíduos à 

coleta, bem como os artigos 239, 240 e 241 da Lei 60/2000, que institui o Código de Obras Municipal, 

e os artigos 79 e 80 da Lei 1224/1974, que institui o Código de Posturas Municipal. 
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Anexo 02 – Versão do Projeto de Lei n° 14.502/2011 - Dispõe sobre a Política 

Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no município de 

Florianópolis.  

 

Dispõe sobre a Política Municipal de Gestão Integrada 

dos Resíduos da Construção Civil no município de 

Florianópolis e dá outras providências. 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO 

 

Art. 1º Fica instituída a Política Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos da Construção 

Civil e o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos da Construção Civil, voltada à 

implementação de diretrizes e ações objetivando a destinação e disposição ambientalmente 

adequada desses resíduos, assim como à definição de responsabilidades de todos os agentes 

envolvidos, geradores e poder público.  

§ 1º O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil constitui 

instrumento da Política Municipal de Gestão dos Resíduos da Construção Civil. 

§ 2º A Política e o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos da Construção Civil 

contemplam a gestão e o gerenciamento dos seguintes materiais: 

I - resíduos da construção civil; 

II - resíduos volumosos; 

III - resíduos vegetais 

Art. 2º Para efeito do disposto nesta Lei entende-se por:  

I - agregado reciclado: material granular proveniente do beneficiamento de resíduos de 

construção que apresentem características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de 

infraestrutura, em aterros sanitários ou outras obras de engenharia; 

II - área de transbordo e triagem de resíduos da construção civil (ATT): área destinada ao 

recebimento de resíduos da construção civil, para triagem, armazenamento temporário dos materiais 

segregados, eventual transformação e posterior remoção para destinação adequada, observando 

normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos a saúde pública e a segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos;  

III - aterro de resíduos classe A: é a área tecnicamente adequada onde serão empregadas 

técnicas de destinação de resíduos da construção civil classe A no solo, visando a reservação de 

materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro ou futura utilização da área, utilizando 

princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde 

pública e ao meio ambiente e devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente;  
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IV - beneficiamento: é o ato de submeter um resíduo a operações e/ou processos que tenham 

por objetivo dotá–los de condições que permitam que sejam utilizados como matéria–prima ou 

produto;  

V - controle de Transporte de Resíduos - CTR: documento que fornece informações sobre o 

gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos, bem como o transportador e destino, conforme 

especificações das normas brasileiras NBR 15.112/2004, NBR 15.113/2004 e NBR 15.114/2004, da 

ABNT;  

VI - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras 

destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA, do Sistema nacional de Vigilância Sanitária - SNVS e do Sistema Único de Atenção à 

Sanidade Agropecuária - SUASA, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 

impactos ambientais adversos;  

VII - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 

observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;  

VIII - geradores de resíduos da construção civil: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas, responsáveis por atividades ou empreendimento que gerem os resíduos definidos nesta Lei;  

IX - gerenciamento de resíduos: sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar 

resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para 

desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em 

programas e planos;  

X - grandes geradores: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por 

atividades ou empreendimento que gerem volumes superiores a 1,0 m³ (um metro cúbico) de resíduo 

da construção civil ao dia,  

XI - grandes volumes de resíduos da construção civil: aqueles contidos em volumes 

superiores a 1,0 m³ (um metro cúbico);  

XII - pequenos geradores: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis 

por atividades ou empreendimento que gerem até 1,0 m³ (um metro cúbico) de resíduos ao dia;  

XIII - pequenos volumes de resíduos da construção civil: aqueles contidos em volumes de até 

1,0 m³ (um metro cúbico);  

XIV - Ponto de Entrega de Pequenos Volumes – PEPV: equipamento público destinado à 

entrega voluntária de pequenos volumes de resíduos da construção civil, volumosos e vegetais, 

gerados e entregues pelos munícipes, pequenos transportadores e atividades de limpeza pública;  

XV - receptores de resíduos da construção civil e de resíduos volumosos: pessoas jurídicas, 

públicas ou privadas, operadoras de empreendimentos, cuja função seja o manejo adequado de 
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resíduos da construção civil e resíduos volumosos em unidades de recebimento, áreas de triagem, 

estações de reciclagem e aterros, entre outras; 

XI - reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo após ter sido submetido à 

transformação; 

XII - relatório anual: relatório técnico a ser elaborado anualmente pelos transportadores e 

receptores de resíduos da construção civil, sendo condicionante para a obtenção do Alvará de 

Funcionamento; 

XIII - relatório de conclusão do PGRCC: relatório técnico a ser elaborado ao final da 

obra/empreendimento contendo as informações da implantação do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Construção Civil, sendo condicionante para a obtenção do Habite-se; 

XIX - Resíduos de construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e de escavação de terrenos, 

tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

tubulações, fiação elétrica; comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha; 

XX - Resíduos Vegetais: são os resíduos oriundos de podas de árvores, limpeza de jardins, 

provenientes da manutenção de áreas verdes públicas ou privadas e outros; 

XXI - Resíduos Volumosos: resíduos constituídos basicamente por material volumoso não 

removido pela coleta domiciliar municipal, tais como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, 

grandes embalagens e peças de madeira, não provenientes de processes industriais;  

XXII - Reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do 

mesmo; 

XXIII - Transportadores: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do 

transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação; 

XXIV - Unidade de recebimento de grande volume – URGV: equipamento público ou privado 

destinado a receber material residual da construção civil. 

Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito desta lei, da 

seguinte forma: 

I - classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infra-estrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meio-fio etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

II - classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como: plásticos, papel, 

papelão, metais, vidros, madeiras e gesso; 
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III - classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; 

IV - classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 

solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, 

reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e 

demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇAO CIVIL 

 

Art. 4º. A Política Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil tem por objetivo: 

I - a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 

como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

II - a proteção da saúde publica e da qualidade ambiental; 

III - o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; 

IV - a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais; 

V - o incentivo à indústria de reciclagem, com vistas a fomentar o uso de matérias–primas e 

insumo derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

VI - a gestão integrada desses resíduos; 

VII - a articulação e integração entre as diferentes esferas do poder público, e destas do 

poder empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos 

sólidos; 

VIII - a capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

IX - a regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação de serviços 

públicos de manejo de resíduos da construção civil, com adoção de mecanismos gerenciais e 

econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de 

garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

X - a prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:  

a) produtos reciclados e recicláveis; 

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de 

consumo social e ambiental sustentáveis; 

XI - o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados 

para a melhoria dos processos produtivos, o reaproveitamento dos resíduos e à reinserção dos 

resíduos reutilizáveis ou recicláveis no ciclo produtivo incluídos a recuperação e o aproveitamento 

energético;  
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CAPITULO III 

DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA 

DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Art. 5º. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil deverá 

conter: 

I - as diretrizes técnicas e procedimentos para a implementação do Programa Municipal de 

Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil possibilitando o exercício das responsabilidades 

dos pequenos geradores e do poder público, em conformidade com os critérios técnicos do sistema 

de limpeza urbana municipal; 

II - as diretrizes técnicas e procedimentos para a implementação dos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos da construção Civil a serem elaborados pelos grandes geradores, 

possibilitando o exercício das responsabilidades de todos os geradores e do poder público;  

III - o cadastramento de áreas públicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem e 

armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o porte da área urbana 

municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às 

áreas de beneficiamento; 

IV - o estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de beneficiamento e 

reservação de resíduos e de disposição final de rejeitos; 

V - a proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas; 

VI - o incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo; 

VII - a definição de critérios para o cadastramento de transportadores; 

VIII - as ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos; 

IX - as ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e orientar a sua segregação e 

destinação final ambientalmente adequada. 

Parágrafo único. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil 

tem por objetivo o disciplinamento da atividade de gestão e de  gerenciamento dos resíduos da 

construção civil, a regulamentação do exercício das responsabilidades dos geradores, dos 

transportadores e dos receptores de resíduos, assim como do Poder Público.  

Art. 6º. São partes integrantes do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos da 

Construção Civil: 

I - o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para pequenos 

geradores, a ser elaborado pelo município;  

II - os Planos de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, a serem elaborados pelos 

grandes geradores. 
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Art. 7º. O órgão municipal de planejamento e gestão do saneamento é o responsável pela 

coordenação da implementação da Política e do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos 

da Construção Civil. 

 

SEÇÃO I 

DO PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL PARA PEQUENOS GERADORES 

 

Art. 8º. O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para 

Pequenos Geradores será estruturado para promover o gerenciamento ambientalmente adequado 

dos resíduos produzidos pelos pequenos geradores e será elaborado, implementado e coordenado 

pelo Município. 

§ 1º - O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para 

Pequenos Geradores estabelecerá as diretrizes e procedimentos técnicos e operacionais, em 

conformidade com os critérios do sistema de limpeza urbana do município, abordando os seguintes 

aspectos:  

I - o exercício das responsabilidades dos pequenos geradores; 

II - o gerenciamento dos resíduos produzidos pelos pequenos geradores;  

III - o gerenciamento dos resíduos vegetais produzidos pelos pequenos geradores e os 

provenientes dos serviços públicos de limpeza urbana; 

IV - o gerenciamento dos resíduos volumosos produzidos pelos munícipes.  

§ 2º O Programa previsto no caput deste artigo será instituído por ato do Chefe do Executivo 

Municipal. 

Art. 9º O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para 

Pequenos Geradores tem como objetivos:  

I - contribuir para a melhoria da limpeza urbana; 

II - possibilitar a oferta da infraestrutura adequada para captação de pequenos volumes de 

resíduos da construção civil, resíduos volumosos e resíduos vegetais; 

III - fomentar a redução, a reutilização, a reciclagem e a correta disposição final dos rejeitos; 

IV - promover ações de educação ambiental, de controle e fiscalização, necessárias ao bom 

funcionamento do sistema. 

Art. 10. A operadora dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do 

município é a responsável pela coordenação das ações previstas no Programa Municipal de Gestão 

Integrada dos Resíduos da Construção Civil de Pequenos Geradores. 

 

Subseção I 

Dos Pequenos Geradores de Resíduos da Construção Civil 
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Art. 11. Os pequenos geradores de resíduos da construção civil conforme estabelecidos no 

art. 2º, inciso XVI são integrantes do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil. 

Art. 12. Os pequenos geradores de resíduos da construção civil deverão encaminhar os 

resíduos classes A, B e C segregados entre si, limitada à quantidade total de 1,0 m³ (um metro 

cúbico) ao dia, com até quatro entregas ao mês, aos Pontos de Entrega para Pequenos Volumes - 

PEPV ou áreas que vierem a ser designadas pelo Município.  

§ 1º - A destinação final dos resíduos classe A, B e C entregues nos PEPV será de 

responsabilidade do Município conforme os preceitos estabelecidos no artigo 50 desta lei.  

§ 2º - Os resíduos classe D deverão ser destinados pelos pequenos geradores a um sistema 

de logística reversa a ser regulamentado pelo município. 

Subseção II 

Da Rede de Pontos de Entrega de Pequenos Volumes - PEPV 

 

Art. 13. O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para 

Pequenos Geradores dar-se-á pela implantação e gestão da rede dos Pontos de Entrega de 

Pequenos Volumes - PEPV, de forma a dotá-lo da infraestrutura necessária para sua qualificação 

como serviço público de limpeza urbana. 

Art. 14. Os Pontos de Entrega de Pequenos Volumes - PEPV podem ocupar áreas públicas 

ou privadas mediante autorização do poder público municipal, observada a legislação ambiental e de 

uso e ocupação do solo e demais exigências legais pertinentes. 

Art. 15. Os Pontos de Entrega de Pequenos Volumes - PEPV receberão descargas de 

pequenos geradores conforme as especificações do art.12 desta lei. 

Parágrafo único. Os PEPV, sem comprometimento de suas funções originais, poderão ser 

utilizados para entrega de resíduos sólidos recicláveis secos. 

Art. 16. Nos pontos de entrega para pequenos volumes é vedada a descarga de resíduos 

domiciliares misturados, resíduos industriais, resíduos Classe I, conforme NBR 10.004 e resíduos dos 

serviços de saúde. 

Art. 17. O município através da sua operadora dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos poderá receber, descargas nos PEPV com volumes excedentes ao estipulado no 

artigo 12, mediante pagamento, conforme tabela do Anexo I.  

§ 1º - os procedimentos operacionais decorrentes do caput deste artigo serão definidos 

operadora dos serviços de limpeza urbana através de instrução normativa. 

§ 2º - os recursos provenientes serão recebidos pela operadora dos serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos e serão utilizados exclusivamente para subsidiar a operação e 
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manutenção do sistema da rede dos Pontos de Entrega de Pequenos Volumes – PEPV, estando 

isento de Imposto Sobre Serviços - ISS. 

 

SEÇÃO II 

DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA DOS GRANDES GERADORES 

 

Art. 18. Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil serão elaborados e 

implementados pelos grandes geradores e terão como objetivo estabelecer os procedimentos 

necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequada dos resíduos.  

Art. 19. Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão ser 

apresentados junto ao órgão ambiental municipal como exigência para o licenciamento ambiental 

bem como para o alvará de construção.  

§ 1º - Os empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental, conforme Resolução do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente deverão apresentar junto ao órgão ambiental municipal o Plano 

de Gerenciamento conforme disposto no artigo 22 desta Lei, como condição para obtenção da 

Licença Ambiental.  

§ 2º - Os empreendimentos não sujeitos ao licenciamento ambiental deverão apresentar junto 

ao órgão ambiental municipal o Plano de Gerenciamento Simplificado conforme disposto no Anexo II, 

como condição para obtenção de Autorização Ambiental. 

§ 3º - Os alvarás urbanísticos para demolições ficam condicionados a obtenção de 

Autorização Ambiental conforme disposto no parágrafo segundo deste artigo. 

§ 4º - Para efeito da concessão do Habite-se urbanístico o empreendedor deverá comprovar 

junto ao órgão ambiental municipal o cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil. 

Art. 20. São agentes responsáveis pela elaboração e implementação dos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil: 

I - o gerador privado de grandes volumes; 

II - o gerador público de grandes volumes 

§1° - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de obras objetos de 

licitações públicas, realizada por órgão ou entidade da administração pública, devem ser elaborados 

e implementados pelas empresas contratadas. 

§ 2° - É de responsabilidade dos executores de obras a manutenção dos locais de trabalho 

organizados e limpos, bem como a manutenção de registros e Controle de Transporte de Resíduos - 

CTRs, conforme modelo previsto no Anexo III desta Lei. 
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§ 3° - O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deve ser assinado por 

profissional habilitado com a emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no 

respectivo conselho profissional. 

§ 4° - O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverá indicar o 

responsável técnico pela sua implementação, operacionalização e monitoramento, nelas incluído o 

controle da destinação final ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos, mediante a 

apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no respectivo Conselho 

Profissional. 

Art. 22. Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverão contemplar o 

seguinte roteiro:  

I - descrição do empreendimento ou atividade;  

II - caracterização dos resíduos: identificação e quantificação dos resíduos produzidos a partir 

dos insumos; 

III - identificação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento dos resíduos; 

IV - definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de 

resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador, observando os seguintes aspectos; 

V - triagem: deverá ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser realizada 

nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de resíduos 

estabelecidas no art. 3º desta lei; 

VI - acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração 

até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possível, as condições de 

reutilização e de reciclagem;  

VII - transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de acordo 

com as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos; 

VIII - destinação: deverá ser prevista de acordo com o estabelecido nesta Resolução; 

IX - ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento 

incorreto ou acidentes. 

§1º - quaisquer alterações do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

deverão ser apresentadas ao órgão ambiental municipal, para fins de análise e aprovação, por meio 

de documentação complementar. 

§ 2º - Os geradores de resíduos da construção civil poderão substituir, a qualquer tempo, os 

agentes responsáveis pelos serviços de transporte, triagem e destinação de resíduos, por outros, 

desde que licenciados pelo poder público. 

§ 3º - Os Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil podem prever o 

deslocamento, o recebimento ou o envio de resíduos da construção civil classe A, triados, entre 

empreendimentos licenciados detentores de planos de gerenciamento, indicando o registro desta 

operação nos controles de movimentação de entrada e saída de resíduos. 
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Art. 23. A comprovação da execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil - PGRCC será feita através de:  

I - Controle de Transporte de Resíduos (CTR);  

II - Relatório de conclusão do PGRCC – conforme modelo apresentado no Anexo IV, 

condicionante para a obtenção do Habite-se.   

Parágrafo único: As empresas contratadas pelo poder público devem comprovar o 

cumprimento do Plano conforme definido neste artigo. 

Art. 24. Os grandes volumes de resíduos da construção civil, superiores ao volume de 1 (um) 

metro cúbico por dia, devem ser destinados às áreas de recepção de grandes volumes, denominadas 

Unidades de Recebimento de Grandes Volumes – URGV, nas quais os resíduos serão objeto de 

triagem, e destinação ambientalmente adequada. 

§1° - São Unidades de Recebimento de Grandes Volumes - URGV de resíduos da construção 

civil:  

I - Áreas de Triagem e Transbordo (ATT); 

II - Áreas de Armazenamento de Resíduos da Construção Civil; 

III - Estações de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil;  

IV - Aterros de Resíduos Classe A;  

V - Áreas mistas com a composição das unidades especificadas nos itens anteriores. 

§2° - Nas unidades de que trata o parágrafo anterior não poderá ser admitida a descarga de 

resíduos de transportadores não regularizados pelo poder público municipal. 

Art. 25. Fica permitida a realização de obras de movimentação de terra e aterros executados 

com Resíduos da Construção Civil Classe A, obedecidas as normas técnicas brasileiras específicas e 

os procedimentos previstos no artigo 61 da Lei Complementar nº 060, de 28 de agosto de 2000. 

Parágrafo único – As obras mencionadas no caput serão autorizadas pelo órgão do Poder 

Público Municipal responsável pelo licenciamento de obras e os procedimentos serão 

regulamentados por ato do Chefe do Poder Executivo.  

 

CAPÍTULO III 

DAS OBRIGAÇÕES 

 

Art. 26. Os geradores, os transportadores e os receptores de resíduos da construção civil são 

responsáveis pela gestão dos mesmos, no exercício de suas respectivas atividades, nos termos da 

Lei Federal n. 12.305/2010. 

Art. 27. Fica o poder público autorizado a promover parcerias com entidades da sociedade 

civil organizada atuantes no setor de construção civil, com vistas à soluções técnicas, divulgação de 

informações e promoção de ações educativas, relacionadas ao manejo ambientalmente adequado 

dos resíduos.  
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Art. 28. Os geradores, transportadores e receptores de resíduos, na medida de suas 

responsabilidades, responderão solidariamente pela destinação dos resíduos da construção civil, 

incidindo as sanções previstas nesta lei e em outras legislações, quando couber. 

Art. 29. Os grandes geradores, transportadores e receptores de resíduos deverão manter 

disponível para os órgãos de fiscalização municipal os Controles de Transporte de Resíduos (CTR), 

bem como consolidação dos dados em planilha mensal visando facilitar o a fiscalização. 

Art. 30. Os grandes geradores deverão encaminhar ao órgão ambiental municipal Relatório 

Anual contendo informações parciais acerca da discriminação da quantidade e tipologia de resíduos 

gerados bem como a sua respectiva destinação, nos termos do disposto na Lei Federal nº 

12305/2010 e seus regulamentos.  

§ 1° - O relatório de que trata o caput deverá ser entregue até o termino do primeiro bimestre 

do ano subsequente. 

§ 2° - É condição para renovação do alvará de construção a apresentação do Relatório Anual 

conforme disposto no caput.  

§ 3° - Os dados apresentados no relatório deverão possuir comprovação documental, que 

não precisarão constar do relatório, mas deverão estar disponíveis para comprovação junto ao órgão 

municipal competente, caso necessário. 

Art. 31. Os transportadores e receptores deverão encaminhar ao órgão municipal competente 

Relatório Anual, conforme modelos apresentados no Anexos V e VI, contendo a discriminação da 

quantidade e tipologia de resíduos coletados e recebidos, respectivamente, bem como a sua 

respectiva destinação, quando for o caso, apresentando, ainda, os Controles de Transporte de 

Resíduos (CTR), nos termos do disposto no regulamento desta Lei.  

§1° - O relatório de que trata o caput deverá ser entregue ao órgão municipal competente até 

o termino do primeiro bimestre do ano subsequente. 

§2° - É condição para renovação do alvará de funcionamento a apresentação do Relatório 

Anual conforme disposto no caput. 

§ 3° - Os dados apresentados no relatório deverão possuir comprovação documental, que 

não precisarão constar do relatório, mas deverão estar disponíveis para comprovação junto ao órgão 

municipal competente, caso necessário. 

§ 4° - Os transportadores e os receptores, independente dos controles mencionados no 

caput, deverão implementar sistema de controle diário do fluxo de trabalho. 

 

SEÇÃO I 

DOS GERADORES 

Art. 32. Os geradores terão como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, 

posteriormente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos.  
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Art. 33. Os geradores de resíduos de construção serão responsáveis pelo uso correto das 

áreas e equipamentos relacionados ao gerenciamento dos resíduos, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas nesta Lei. 

§1º - Os pequenos geradores devem encaminhar os resíduos da construção civil para 

destinação ambientalmente adequada:  

I - à rede pública de Pontos de Entrega de Pequenos Volumes – PEPV’s, segregados entre si 

e em quantidade total limitada a 1,0 m³ (um metro cúbico) ao dia, conforme orientação do órgão 

municipal;  

II - em outro local devidamente licenciado. 

§ 2º - Os geradores de grandes volumes de resíduos da construção civil devem encaminhar 

os resíduos, superiores ao volume de 1,0 m³ (um metro cúbico) ao dia às Unidades de Recebimento 

de Grandes Volumes - URGV, descritas no art. 24 desta Lei, segredados entre si. 

Art. 34. É responsabilidade dos geradores segregar os resíduos por classe A, B, C e D, os 

quais deverão ser acondicionados e armazenados até o momento do transporte às unidades de 

recebimento. 

Art. 35. Os geradores poderão transportar seus próprios resíduos ou utilizar os serviços de 

transporte e remoção por intermédio de transportadores cadastrados e licenciados pelo Município.  

Art. 36. É vedado ao gerador de resíduos:  

I - utilizar recipientes exclusivos de resíduos de construção civil para a disposição de outros 

resíduos; 

II - utilizar chapas, placas e outros dispositivos suplementares que promovam a elevação da 

capacidade volumétrica de caçambas metálicas estacionárias; 

III - encaminhar os resíduos para locais não autorizados; 

IV - encaminhar os resíduos não previstos nesta Lei para áreas de recebimento de resíduos 

da construção civil; 

V - despejar na via pública e no meio ambiente, resíduos quando efetuar carga ou transporte; 

VI - contratar serviços de transportadores de resíduos não cadastrados pela Prefeitura 

Municipal de Florianópolis. 

 

SEÇÃO II 

DOS TRANSPORTADORES 

 

Art. 37. Os transportadores de resíduos da construção civil devem possuir autorização 

ambiental e alvará de funcionamento fornecidos pela Fundação Municipal de Meio Ambiente e 

Prefeitura Municipal de Florianópolis, respectivamente, obedecendo aos dispositivos previstos nesta 

lei. 
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Art. 38. Cabe ao transportador orientar os usuários de seus serviços acerca do volume e tipos 

de resíduos, forma de separação e acondicionamento.  

Art. 39. É vedado aos transportadores sob pena da aplicação das penalidades previstas nesta 

Lei: 

I - transportar outros resíduos  juntamente com resíduos de construção civil; 

II - transitar com caçambas ou outros  dispositivos  com volume superior  ao delimitado  pela 

sua borda superior e sem cobertura de proteção; 

III - sujar as vias públicas durante a carga, descarga e transporte dos resíduos; 

IV - transportar os resíduos sem o respectivo CTR. 

Art. 40. Todas as caçambas e veículos deverão estar identificadas com o número da 

autorização ambiental, o número do alvará de funcionamento com suas respectivas datas de 

validade.  

 

SEÇÃO III 

DOS RECEPTORES 

 

Art. 41. Os receptores de resíduos da construção civil devem promover o manejo dos 

resíduos em áreas devidamente licenciadas. 

Art. 42. Os receptores de resíduos da construção civil devem exigir os Controles de 

Transporte de Resíduos - CTR dos transportadores e preencher o campo de sua responsabilidade no 

CTR. 

Art. 43 Os receptores de resíduos da construção civil não podem permitir a descarga dos 

seguintes resíduos nas Unidades de Recebimento de Grandes Volumes - URGV’s, bem como nos 

Pontos de Entrega de Pequenos Volumes – PEPV’s, sob pena da aplicação das sanções previstas 

nesta Lei: 

I - resíduos domiciliares, resíduos industriais e resíduos dos serviços de saúde; 

II - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; 

III - cadáveres de animais; 

IV - restos de matadouros de animais, restos de alimentos; 

V - veículos inservíveis ou irrecuperáveis abandonados nos logradouros públicos, carcaças; 

VI - documentos e materiais gráficos apreendidos pela polícia; 

VII - lodos e lamas oriundos de estações de tratamento de águas; de esgotos sanitários; de 

fossas sépticas; de postos de lubrificação de veículos ou assemelhados; resíduos provenientes de 

limpeza de caixa de gordura, separadora de água e óleo ou outros produtos pastosos que exalem 

odores desagradáveis; 

VIII - resíduos químicos em geral; 

IX - resíduos sólidos de materiais bélicos e de explosivos; 
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X - rejeitos radioativos. 

Parágrafo único. Os PEPVs, sem comprometimento de suas funções originais, poderão ser 

utilizados para entrega de resíduos sólidos recicláveis desde que estejam integrados ao sistema de 

coleta seletiva municipal. 

Art. 44. Não será permitida a descarga de resíduos nas URGV’s provenientes de 

transportadores não licenciados pelo poder público municipal, sob pena da aplicação das sanções 

previstas nesta Lei. 

SEÇÃO IV 

DO PODER PÚBLICO 

 

Art. 45. São responsabilidades do poder público municipal: 

a) Implementar o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil para Pequenos Geradores; 

b) Exigir quando do licenciamento de empreendimentos geradores de resíduos da 

construção civil o cumprimento dos preceitos desta lei; 

c) Cadastrar e licenciar os transportadores de resíduos de construção; 

d) Cadastrar áreas públicas ou privadas que, atendidas as exigências legais, possam 

ser utilizadas para o recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes para 

reutilização, reciclagem, beneficiamento ou disposição final dos rejeitos;    

e) Cadastrar e licenciar as unidades de recebimento de resíduos de construção – PEPV 

e URGV. 

f) Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores, transportadores, receptores e 

demais atores do processo de gestão de resíduos da construção civil. 

g) Implementar Programa de Educação Ambiental voltado aos atores envolvidos na 

produção e manejo dos resíduos da construção civil nos termos desta lei. 

h) Divulgar o funcionamento do Plano e do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil aos munícipes; 

Art. 46. O poder público municipal deve manter e dar publicidade ao cadastro atualizado dos 

transportadores licenciados e das áreas disponíveis para recepção, destinação e disposição final 

ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil.  

Art. 47. O município deverá priorizar, no que couber, a gestão regionalizada dos resíduos da 

construção civil através de consórcios ou outras formas de cooperação entre os entes federados.  

Art. 48. Estimular o uso de resíduos Classe A na forma de agregado reciclado em obras de 

infra-estrutura, edificações, construções, reformas e reparos, de caráter público e privado. 

 

CAPÍTULO IV 

DA DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
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Art. 49. Os resíduos recebidos na rede de Pontos de Entrega de Pequenos Volumes - PEPV 

e nas Unidades de Recepção de Grandes Volumes - URGV deverão seguir a ordem prioritária de 

gestão: não geração, redução, segregação na origem, reutilização, triagem, reciclagem, 

armazenamento ou disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

Art. 50. Os resíduos de construção civil deverão ser destinados da seguinte forma:  

I - os resíduos classe A: prioritariamente reutilizados ou reciclados, salvo se inviáveis estas 

operações, caso em que deverão ser dispostos em aterros de resíduos Classe A licenciados para 

reservação e beneficiamento futuro ou para conformação topográfica de terrenos; 

II - os resíduos classe B: reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 

futura; 

III - os resíduos Classe C e D: encaminhados à destinação adequada, preferencialmente para 

recuperação ou reciclagem, por empresa devidamente licenciada para coleta específica e transporte 

de resíduos perigosos.  

§ 1º - Na conformação topográfica de terreno com resíduos da construção civil classe A deve-

se obedecer ao disposto na legislação municipal que regula o movimento de terra e entulho.  

§ 2º - Os resíduos da construção civil, bem como outros tipos de resíduos urbanos, não 

poderão ser dispostos em áreas de bota – fora, passeios, vias públicas, quarteirões fechados, praças, 

jardins, escadarias, passagens, túneis, viadutos, canais, pontes, dispositivos de drenagem de águas 

pluviais, depressões, encostas, cursos d’água, quaisquer áreas públicas ou terrenos não edificados 

ou não utilizados de propriedade pública ou privada em pontos de confinamento de resíduos públicos 

ou em contentores de resíduos de uso exclusivo dos serviços de limpeza urbana do município e em 

áreas protegidas por lei. 

Art. 51. Os resíduos volumosos de origens diversas e resíduos vegetais deverão ser 

destinados da seguinte forma:  

I - resíduos de madeira: reutilizados, reciclados na forma de matéria prima para a confecção 

de novos produtos e para aproveitamento energético; 

II - resíduos de metal, grandes embalagens: reutilizados e reciclados na forma de matéria 

prima para a confecção de novos produtos; 

III - resíduos estofados: aproveitamento energético ou disposição final ambientalmente 

adequada; 

IV - resíduos vegetais: reciclados através de processos biológicos com geração de composto 

orgânico e biogás, bem como para aproveitamento energético. 

Art. 52. Os resíduos da construção civil não podem ser dispostos em aterros sanitários. 
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Parágrafo Único - Os resíduos de que trata o caput deste artigo, se apresentados na forma de 

agregados reciclados ou na condição de solos não contaminados, podem ser utilizados em aterros 

sanitários com a finalidade de execução de serviços internos ao aterro. 

Art. 53. As obras públicas de infra-estrutura, edificações, reformas e reparos, deverão 

priorizar a utilização de resíduos da construção civil classificados como Classe A. 

§ 1º - O Poder Executivo Municipal regulamentará as condições para o uso preferencial dos 

resíduos, na forma de agregado reciclado, em obras públicas, de acordo com as normas técnicas 

brasileiras específicas.  

§ 2º - O uso preferencial destes materiais deve se dar tanto em obras contratadas como em 

obras executadas pela administração pública direta ou indireta. 

 

CAPÍTULO V 

DAS PENALIDADES 

 

Art. 54. A competência para a fiscalização e aplicação de sansões previstas nesta Lei é da 

Fundação Municipal de Meio Ambiente - FLORAM. 

Art. 55. Quem de qualquer forma concorrer para a transgressão no disposto desta lei e dos 

seus regulamentos está sujeito às sanções nela prevista e responderá solidariamente, na medida de 

sua responsabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho e de órgão 

técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou o mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta 

irregular de outrem, deixar de impedir sua prática quando podia agir para evitá-la.                    

Art. 56. Quando da aplicação das penalidades prevista nesta Lei serão considerados 

agravantes: 

I - reincidir em infrações previstas nesta Lei e nas normas administrativas e técnicas;  

II - impedir ou dificultar a ação técnica ou fiscalizadora do Poder Público Municipal; 

III - as infrações cometidas no período noturno, feriados e finais de semana; 

IV - ter o agente cometido a infração:  

a) para obter vantagem pecuniária; 

b) coagindo outrem para execução material da infração; 

c) afetando o expondo a perigo a saúde pública ou ao meio ambiente; 

d) concorrendo para danos a propriedade alheia; 

e) no interior de espaço territorial especialmente protegido; 

f) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização; 

g) o interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou 

beneficiada por incentivo fiscal. 
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Art. 57. A reincidência específica em que incorre quem comete nova infração, do mesmo tipo, 

após decisão definitiva da autoridade ambiental, sujeita o infrator ao enquadramento na penalidade 

máxima. 

Art. 58. Aos infratores das disposições estabelecidas nesta Lei e das normas dela 

decorrentes serão aplicadas as seguintes penalidades: 

I - notificação; 

II - multa; 

III - embargo; 

IV - apreensão de materiais e equipamentos; 

V - suspensão do exercício da atividade; 

VI - cassação do licenciamento da atividade.   

Parágrafo Único. A quitação de multa, pelo infrator, não o exime do cumprimento de outras 

obrigações legais nem o isentará da obrigação de reparar os danos resultantes da infração. 

Art. 59. O agente autuante, ao lavrar o auto de infração indicará as sansões previstas nesta 

lei, observando: 

I - gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a 

saúde pública e para o meio ambiente; 

II - antecedente do infrator, quanto ao cumprimento desta lei; 

III - situação econômica do infrator. 

Parágrafo único. As sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujeitas a confirmação 

pela autoridade julgadora. 

Art. 60. O embargo será restrito aos locais ou atividades onde efetivamente caracterizou-se a 

infração, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade, 

atividade ou empreendimento. 

Art. 61. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da 

autoridade ambiental após apresentação por parte do autuado de documentação que regularize a 

obra ou atividade. 

Art. 62. O descumprimento total ou parcial do embargo, independente das penalidades 

previstas no artigo 64, ensejará a aplicação cumulativa das seguintes sanções: 

I - suspensão da atividade; 

II - cassação do licenciamento da atividade. 

Art. 63. As infrações previstas nesta lei serão apuradas em processo administrativo próprio, 

assegurado o direito a ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições nesta lei, e em 

conformidade com os procedimentos processuais administrativos previstos no Decreto Federal nº 

6.514/2008. 

Art. 64. Pelas infrações às disposições desta Lei serão aplicadas ao autor, executante e/ou 

proprietário, conforme o caso, as seguintes multas: 
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I - disposição de resíduos em locais não autorizados: Multa de R$ 1000,00 (hum mil reais) a 

R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

II - recepção de resíduos de transportadores sem licença: Multa de R$ 1000,00 (hum mil 

reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

III - disposição de resíduos proibidos nos recipientes de transporte: Multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais); 

IV - contratação de transportadores não licenciados: Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

V - despejo de resíduos na via pública durante a carga ou transporte: Multa de R$ 1000,00 

(hum mil reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

VI - ausência do Controle de Transporte de Resíduos - CTR: Multa de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais); 

VII - transportar resíduos sem autorização ambiental e alvará de funcionamento: Multa de R$ 

1000,00 (hum mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

VIII - uso de equipamento em situação irregular quanto a  excesso de volume e carga sem 

cobertura: Multa de R$ 1000,00 (hum mil reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais); 

IX - falta de identificação das caçambas e veículos com o número da autorização ambiental, 

do número do alvará de funcionamento e data de validade: Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

caçamba e veículo sem identificação; 

X - utilização de resíduos classe B, C e D em aterro: Multa de R$ 20,00 (vinte reais) para 

cada metro cúbico de resíduo utilizado. 

 Parágrafo único. Os valores estabelecidos neste artigo quando não dispostos de forma 

diferente não impedem a aplicação cumulativa nas demais sanções previstas nesta lei. 

Art. 65. As multas serão aplicadas cumulativamente quando o infrator cometer 

simultaneamente duas ou mais infrações. 

Art. 66. Os infratores autuados poderão recorrer dos autos de infração a autoridade ambiental 

responsável pela fiscalização das normas da presente Lei. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 67. Deverá ser implantado no prazo de 60 dias o Núcleo Permanente de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil, integrado por órgãos da administração municipal, direta e indireta, com 

a finalidade de implantar a Política Municipal de Gestão dos Resíduos da Construção Civil, sendo 

regulamentado e instituído por ato do Chefe do Poder Executivo.  

Parágrafo único. O Núcleo Permanente de Gestão de Resíduos da Construção Civil de que 

trata o caput poderá ser composto também por membros da sociedade atuante no setor. 
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Art. 68. Anualmente serão realizadas campanhas educativas destinadas a divulgar a 

importância da redução, reutilização e reciclagem dos resíduos da construção civil para a 

preservação e recuperação do meio ambiente conforme previsto nesta lei. 

Art. 69. Fica o poder público municipal autorizado a firmar convênios e contratos para 

realização de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes nos sistemas de logística reversa, nos termos do artigo 33, parágrafo 7º da Lei Federal 

nº 12.305/2010. 

Art. 70. Fica o poder público municipal autorizado a firmar convênios ou termo de cooperação 

técnica para o cumprimento dos preceitos desta lei. 

Art. 71. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação orçamentária do 

executivo municipal. 

Art. 72. Os valores previstos nesta lei serão reajustados anualmente conforme dispõe a 

legislação municipal específica.  

Art. 73. Esta lei será regulamentada pelo executivo municipal no prazo de 180 dias, no que 

couber. 

Art. 74. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Anexo 03 – Relatório fotográfico de alguns dos locais da pesquisa de campo 

de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. 

 

  

Figura 54 – Comércio Alimentício E (Centro) e Comércio Alimentício D (Centro).  

 

  

Figura 55 – Comércio Alimentício F (Centro) e Comércio Alimentício B (Agronômica).  

 

  

Figura 56 – Instituição de Ensino D (Córrego Grande) e sacolas dispostas à coleta no local.  
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Figura 57 – Instituição de Ensino B (Trindade) e contentor utilizado pela unidade.  

 

  

Figura 58 – Instituição de Ensino A (Centro) e Comércio Alimentício C (Campeche),  
locais visitados. 

 

  

Figura 59 – Hotel A (Canasvieiras) e contentores usados.  
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Figura 60 – Hotel F (Jurerê Internacional) e Comércio Alimentício G (Canasvieiras).  

 

  

Figura 61 – Hotel D e Hotel E (Jurerê Internacional), respectivamente.  

 

   

Figura 62 – Escritório A (SC 401) e local de acondicionamento externo de resíduos.  
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Figura 63 – Escritório D (SC 401) e local de acondicionamento de resíduos.  

 

   

Figura 64 – Escritório B (Centro) e Hotel C (Centro).  

 

  

Figura 65 – Escritório C (Centro) e Restaurante B (Centro).  
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Anexo 04 – Tabela estimativa de produção diária de resíduos por tipo de 

construção (COMLURB, Rio de Janeiro, 2004).  
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Anexo 05 – Descrição dos Códigos do Cadastro Nacional de Atividades 

Econômicas – CNAE utilizados para compor o universo de pesquisa de 

grandes geradores de estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços.  

 

CÓDIGO 
CNAE 

ATIVIDADE 

8411600 Administração Pública em Geral 

4632001 
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e 
Féculas 

4632002 
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, Farinhas, Amidos e 
Féculas 

4634601 Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado 

4634603 Comércio Atacadista de Carnes, Produtos da Carne e Pescado 

4635402 Comércio Atacadista de Bebidas 

4635403 Comércio Atacadista de Bebidas 

4635499 Comércio Atacadista de Bebidas 

4641901 Comércio Atacadista de Tecidos, Artefatos de Tecidos e de Armarinho 

4641902 Comércio Atacadista de Tecidos, Artefatos de Tecidos e de Armarinho 

4641903 Comércio Atacadista de Tecidos, Artefatos de Tecidos e de Armarinho 

4642701 Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessório 

4642702 Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessório 

4711302 
Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos 
Alimentícios Hipermercados e Supermercados 

4712100 
Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, com Predominância de Produtos 
Alimentícios Minimercados, Mercearias e Armazens 

4713001 
Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Produtos 
Alimentícios 

4713002 
Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Produtos 
Alimentícios 

4713003 
Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, sem Predominância de Produtos 
Alimentícios 

4721101 Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes 

4721102 Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes 

4721103 Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes 

4721104 Comércio Varejista de Produtos de Padaria, Laticínio, Doces, Balas e Semelhantes 

4722901 Comércio Varejista de Carnes e Pescados Açougues e Peixarias 

4722902 Comércio Varejista de Carnes e Pescados Açougues e Peixarias 

4723700 Comércio Varejista de Bebidas 

4724500 Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros 

4729601 
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos 
Alimentícios Não Especificados Anteriormente | Produtos do Fumo 
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CÓDIGO 
CNAE 

ATIVIDADE 

4729602 
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos 
Alimentícios Não Especificados Anteriormente | Produtos do Fumo 

4729699 
Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em Geral ou Especializado em Produtos 
Alimentícios Não Especificados Anteriormente | Produtos do Fumo 

4741500 Comércio Varejista de Tintas e Materiais para Pintura 

4742300 Comércio Varejista de Material Elétrico 

4743100 Comércio Varejista de Vidros 

4744001 Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção 

4744002 Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção 

4744003 Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção 

4744004 Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção 

4744005 Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção 

4744006 Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção 

4744099 Comércio Varejista de Ferragens, Madeira e Materiais de Construção 

4751200 Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática 

4751201 Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática 

4751202 Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática 

4752100 Comércio Varejista Especializado de Equipamentos de Telefonia e Comunicação 

4753900 
Comércio Varejista Especializado de Eletrodomésticos e Equipamentos de Áudio e 
Vídeo 

4754701 Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação 

4754702 Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação 

4754703 Comércio Varejista Especializado de Móveis, Colchoaria e Artigos de Iluminação 

4755501 Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho 

4755502 Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho 

4755503 Comércio Varejista Especializado de Tecidos e Artigos de Cama, Mesa e Banho 

4756300 Comércio Varejista Especializado de Instrumentos Musicais e Acessórios 

4757100 
Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios para Aparelhos 
Eletroeletrônicos para Uso Doméstico, exceto Informática e Comunicação 

4761001 Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria 

4761002 Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria 

4761003 Comércio Varejista de Livros, Jornais, Revistas e Papelaria 

4763601 Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos 

4763602 Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos 

4763603 Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos 

4763604 Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos 

4763605 Comércio Varejista de Artigos Recreativos e Esportivos 

6421200 Bancos Comerciais 

6422100 Bancos Múltiplos, com Carteira Comercial 

6423900 Caixas Econômicas 

6424702 Crédito Cooperativo 
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CÓDIGO 
CNAE 

ATIVIDADE 

6424703 Crédito Cooperativo 

6424704 Crédito Cooperativo 

4120400 Construção de Edifícios 

8511200 Educação Infantil Creche 

8512100 Educação Infantil Pré Escola 

8513900 Ensino Fundamental 

8520100 Ensino Médio 

8531700 Educação Superior Graduação 

8532500 Educação Superior Graduação e Pós Graduação 

8533300 Educação Superior Pós Graduação e Extensão 

8541400 Educação Profissional de Nível Técnico 

8542200 Educação Profissional de Nível Tecnológico 

5510801 Hotéis e Similares 

5510802 Hotéis e Similares 

5510803 Hotéis e Similares 

5611201 Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas 

5611202 Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas 

5611203 Restaurantes e Outros Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas 

5620101 Serviços de Catering, Buffet e Outros Serviços de Comida Preparada 

5620102 Serviços de Catering, Buffet e Outros Serviços de Comida Preparada 

5620104 Serviços de Catering, Buffet e Outros Serviços de Comida Preparada 
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Anexo 06 – Mapeamentos (Folha A3) da identificação dos grandes geradores 

de resíduos sólidos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 

de Florianópolis.  

 

 


