
Separe materiais recicláveis em sacos plásticos, preferencialmente de cor clara, e disponibilize nos 
dias e horários corretos. Os materiais devem estar limpos e o vidro em embalagem separada. 
Confira o que pode ser destinado à coleta seletiva:

COMPANHIA MELHORAMENTOS  DA  CAPITAL

PAPEL
Jornais, revistas, folhas e folhetos (de 
preferência sem rasgar nem amassar), 
caixas de papelão desmontadas

METAL
Latas  limpas  de  bebidas  e de alimentos, 
panelas, parafusos e pregos, grampos e 
clipes, fios e objetos de ferro ou latão.

PLÁSTICO
Embalagens e utensílios como garrafas, 
frascos e potes, sacos e sacolas, baldes, 
canetas, brinquedos. Canos e tubos de  
PVC e conexões.

VIDRO
Embalagens (garrafas, potes e  frascos) 
vazias, copos e taças

OUTROS
Isopor (EPS) e caixas longa vida (multi-
material).

PODE NÃO PODE 
Papel carbono, celofane, amanteigado, 
parafinado, papéis engordurados ou 
sujos, fitas e etiquetas adesivas, foto-
grafias, toalhas, lenços e guardanapos 
usados.

Latas com tintas, vernizes e outros 
restos de materiais tóxicos. Aerossóis, 
esponjas de aço. Pilhas e baterias

Embalagens metalizadas, adesivos, 
cabos de panela, espuma de colchão, 
esponjas de cozinha e embalagens de 
produtos tóxicos

Espelhos, vidros planos,  temperados e 
refratários, cristais,  utensílios de porce-
lana e cerâmica, pirex e similares e lâm-
padas.

Couros (calçados e bolsas), peças em 
tecido e material acrílico em geral



DICAS IMPORTANTES

COMPANHIA MELHORAMENTOS  DA  CAPITAL

Os resíduos orgânicos (cascas de frutas e legumes, restos de alimentos, pó de café) 
podem ser reaproveitados na compostagem, para a produção de adubo para 
hortas e jardins.

Resíduos orgânicos e rejeitos (fraldas descartáveis e lixo de banheiro) devem ser 
entregues à coleta convencional.

Embrulhe bem materiais pontiagudos ou cortantes.

Mantenha animais de estimação presos no dia da coleta.

Não estacione veículos na via pública em dias e horários de coleta.

Adquira contentores (residências multifamiliares e comércio/serviço, conforme Lei 
Municipal 113/03).

Construa a lixeira junto ao alinhamento do muro (residências unifamiliares, confor-
me Lei Municipal 113/03).

De acordo com o Art. 33 da Lei nº 12.305, resíduos e embalagens de agrotóxicos, 
pilhas e baterias, pneus, resíduos e embalagens de óleos lubrificantes, lâmpadas, 
produtos eletrônicos e seus componentes devem ser entregues diretamente aos 
comerciantes, distribuidores, fabricantes ou importadores.  

Óleo de cozinha deve ser reciclado pelo programa da Associação Comercial e In-
dustrial de Florianópolis (Acif), parceira da Comcap. Pontos de entrega indicados no 
endereço eletrônico: www.acif.org.br/reoleo/pontos-de-entrega.  

Largar lixo em calçadas, ruas, terrenos ou valas é crime ambiental passível de multa.


