
Até cinco litros.

ÓLEO DE COZINHA
Até um metro cúbico (volume de 
uma caixa d’água de mil litros)

MADEIRA

VOLUMOSOS
Móveis, sofás, colchões, etc 
(até quatro volumes)

Resíduos de construção e 
demolição como tijolos e telhas. 
Até um metro cúbico (volume de 
caixa d’água de mil litros)

ENTULHO

Restos de alimentos, cascas de frutas e legumes, toalhas e
guardanapos de papel usados (até um baldinho de 30 litros)

ORGÂNICOS COMPOSTÁVEIS

Plástico, papel, metais, arame, isopor, etc. Até 500 litros 
(cinco sacos grandes)

RECICLÁVEIS

Até um metro cúbico (volume de uma caixa d’água de mil litros)

VERDES (PODAS DE ÁRVORES)

Embalagens (garrafas, pote e frascos) vazias, copos, taças, refratários, 
pirex, cristais, espelhos (sem película), vidros planos
(até cinco unidades)

VIDROS

Os resíduos devem ser colocados de forma separada em 
suas respectivas caixas no Ecoponto para que a Smma 

um dos materiais.

COMO FAZER?

Moradores de Florianópolis, de forma direta ou por meio de 
pequenos transportadores.

QUEM PODE?

Consulte a localização dos Ecopontos em
www.pmf.sc.gov.sc/residuos

ONDE ESTÃO?

Equipamentos públicos com infraestrutura e atendimento 
para gerenciamento ambientalmente adequado de
resíduos entregues de forma segregada por pequenos 
geradores (até um metro cúbico). 

O QUE SÃO?

Usuários podem entregar nos Ecopontos resíduos de
construção, demolição e volumosos, verdes como podas 
de árvores, orgânicos compostáveis (restos de comida), 
óleo de cozinha, recicláveis secos, pilhas e baterias,
eletroeletrônicos, esponjas, material escolar inservível, 
cápsulas de café, roupas, calçados e livros para reuso.

O QUE PODE?

Quantidade ilimitada para embalagens



REDE
ECOPONTOS
FLORIPA
A CAPITAL QUE MAIS RECICLA

A rede de Ecopontos da Prefeitura de Florianópolis 
movimenta quase 12 mil toneladas de resíduos 
por ano e atende mais de 9 mil usuários ao mês. 
Em expansão, a rede já abrange Itacorubi, Morro 
das Pedras, Canasvieiras, Capoeiras, Rio Vermelho 
e Ingleses. 

Televisão, monitor, teclado, mouse, 
celular, impressoras, etc 
(até três unidades)

ELETRÔNICOS

Até 10 unidades

PILHAS E BATERIAS
Até quatro unidades

PNEUS

apontadores, destaca textos, marcadores permanentes e para 
quadro branco usados e que não tenham mais utilidade

MATERIAL DE ESCRITA

Até 10 unidades

ESPONJAS
Até 10 unidades

LÂMPADAS

Saco de até 10 litros 
(sacola de supermercado cheia)

CÁPSULAS DE CAFÉ

Saco de até 250 litros

ROUPAS
Até 20 unidades

LIVROS

Saco de até 250 litros

CALÇADOS E ARTIGOS DE COURO


