CUIDE DE QUEM CUIDA DA CIDADE.
DÊ O DESTINO CERTO AOS RESÍDUOS.
A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Comcap,
pede ajuda ao usuário do sistema de coleta de
resíduos sólidos para evitar acidentes do trabalho
com garis.
Desde o ﬁnal de 2014, a Comcap vem implantando
a coleta seletiva exclusiva de vidro em pontos de
entrega voluntária (PEVs de Vidro). Também
implantou compartimentos especiais para vidro nos
caminhões da coleta seletiva.
Mas essas medidas só funcionam se o cidadão
separar e entregar os resíduos da forma adequada.

AJUDE A EVITAR ACIDENTES COM GARIS.

O QUE SÃO PERFUROCORTANTES
Materiais pontiagudos ou que contenham ﬁos de
corte capazes de causar perfurações ou cortes,
como latas de conservas, lâminas de barbear,
cacos de vidro, louças ou cerâmicas, navalhas,
aparelhos cirúrgicos, espetos para churrasco,
pregos, parafusos, arames, metais, lascas de
madeira, agulhas de seringas, escalpes, ampolas.

QUEM É RESPONSÁVEL?
Todo usuário de objetos perfurocortantes é
responsável pelo descarte adequado.

DÊ O DESTINO CERTO
AOS RESÍDUOS.

VIDRO E METAIS

Embalagens de vidro devem ser preferencialmente levadas aos pontos de entrega voluntária PEVs de Vidro da Comcap.
Material
Cacos de vidro, garrafas
de bebidas, potes de
alimentos, frascos de
cosméticos e medicamentos vazios, copos e
taças de vidro, latas
(com a tampa para
dentro), espetos,
pregos, parafusos,
arames.

Acondicionamento
Coleta
Embalar em jornais e
Entregar para coleta
acondicionar em caixa seletiva da Comcap.
longa vida ou em
embalagem plástica
rígida (pote de sorvete
ou garrafa pet). Vedar
com ﬁta adesiva e
identiﬁcar presença de
vidro.

Vidros planos (de janelas), espelhos, cristais, utensílios de cerâmica, porcelana, pirex e similares não devem ser encaminhadas à coleta seletiva. Quando quebrados, em pequenas quantidades, é melhor embalá-los em jornal, colocar dentro de
caixas longa vida e, depois disso, no saco de lixo da coleta convencional. Lâmpadas devem ser devolvidas ao fabricante
por meio do comércio local.
Em maior quantidade, garrafas e potes de vidro devem ser colocados em sacos claros ou caixas de papelão, identiﬁcados
e colocados para a coleta seletiva da Comcap. Não devem ser misturados aos demais recicláveis secos, porque o transporte é feito em compartimento separado. Todos os materiais recicláveis devem estar limpos.

RESÍDUOS DE SAÚDE
Material
Agulhas, seringas,
escalpes, lancetas,
ampolas e outros
resíduos de saúde .

Acondicionamento
Coleta
Colocar em coletores
Entregar nos postos de
especiais fornecidos
saúde da rede municipal
pelo posto de saúde ou de Florianópolis.
em garrafa pet lacrada
(corte ao comprido na
lateral da garrafa,
coloque os materiais
perfurocortantes
dentro da garrafa e
vede o corte com ﬁta
adesiva).

Na impossibilidade de levar ao posto de saúde, as agulhas devem ser acondicionadas em garrafa pet ou embalagem
longa vida, devidamente vedadas com ﬁta adesiva, e colocadas no saco da coleta convencional. Nunca destinar seringas
e agulhas para a coleta seletiva porque causarão danos aos garis e aos triadores de materiais recicláveis.

RESÍDUOS ORGÂNICOS
Material
Restos de comida,
cascas de siri, espinha
de peixe, cabeça de
peixe e cabeça de
camarão.

Acondicionamento
Coleta
Entregar para a coleta
Embalar em jornais e
convencional da
acondicionar em
garrafas pet (fazer corte Comcap.
lateral e depois vedar
com ﬁta adesiva) ou
caixas longa vida
(também fechar com
ﬁta adesiva).

