
É muito fácil!

Pratique a Coleta Seletiva

Tudo começa com
a sua atitude de separar
o material reciclável!

Basta separar o que pode ser reciclado, como as embalagens longa vida, papel, 

plástico, vidro e metal. 

Os materiais recicláveis devem estar limpos, acondicionados em sacos claros e 

transparentes. No caso de usar contentores, devem ser azul claro.

Entregue os recicláveis para a coleta seletiva domiciliar ou na rede de Ecopontos e pontos 

de entrega voluntária da Comcap. Confira os dias da coleta seletiva por bairro de Florianópolis 

acessando o site www.pmf.sc.gov.br/comcap.

A coleta seletiva preserva recursos naturais, 

melhora a qualidade de vida e promove a economia 

circular. A Prefeitura de Florianópolis, por meio da 

Comcap, doa os recicláveis separados pela 

população às associações de triadores, gerando 

renda e inclusão social a centenas de famílias.

O que separar para a Coleta Seletiva

... e o que não pode!

Vidro

Metal Plástico
- latas limpas de bebidas e alimentos
- bisnagas e tubos aerossóis
- panelas
- parafusos e pregos
- grampos e clipes
- fios
- objetos de ferro ou latão
- chapas de aço, cobre, ferro e zinco

- embalagens e utensílios 
(garrafas PET, potes e 

tampas)
- isopor

- copos limpos
- sacos e sacolas

- baldes
- brinquedos e canetas

- canos, tubos e conexões 
de PVC

- radiografias.

- embalagens vazias 
(garrafas, potes e frascos)

- copos e taças
- cacos (acondicionar em 

caixa longa vida ou garrafa 
PET para evitar 

acidentes).

    Outros resíduos
Para pilhas, baterias, lâmpadas, outros itens 

eletrônicos e embalagens de agrotóxicos, 
entre em contato com o fabricante pois podem 

contaminar o solo e a água.

         Rejeito
Papéis higiênicos, absorventes e fraldas 
usadas, papéis engordurados, espelhos 

quebrados, itens de porcelana ou madeira e 
restos de tecido e de couro.

Papel
- embalagens longa vida (leite, 

suco, achocolatados e outros)
- jornais e revistas
- livros e cadernos
- folhas e folhetos (preferência 

sem rasgar nem amassar)
- caixas de papel e papelão 

desmontadas
- papel de embrulho em geral.
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Anote o dia da
coleta seletiva
em seu bairro.

2ª 3ª 4ª

5ª 6ª sábado

Domingo

Manhã Tarde Noite

Atencão,
não jogue esses
no lixo comum!

Esses não
podem!

LEITE

SUCO

MOLHO DE
TOMATE

CREME
DE LEITE

IOGURTE

Para maiores 
informações

Lembre-se: as embalagens
longa vida são recicláveis!

Resíduos orgânicos 
compostáveis

Restos de alimentos, cascas de 
frutas, verduras e legumes, pó de 

café e resíduos de podas que devem 
ser encaminhados para 

compostagem.
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