
A Comcap e a Prefeitura Municipal de Florianópolis estão implantando rede de pontos de entrega 
voluntária (PEVs) de resíduos também no Centro da cidade. Inicialmente, são 20 contentores de 
grande porte no entorno do Mercado Público. Os equipamentos adquiridos com recursos da 
Secretaria de Obras têm capacidade para 2,5 mil litros e ficam dispostos em conjuntos, um para 
vidro  e outro para as demais embalagens de plástico, metal e multicamadas (contentor azul). 
Quem trabalha ou mora no Centro pode levar os materiais recicláveis secos a qualquer hora do 
dia, sem esperar pela coleta seletiva da Comcap, contribuindo e ajudando para o processo de 
reciclagem nas associações de triadores.

• Rua Sete de Setembro (loja de calçados Ponto 57 , vaga de estacionamento)
• Rua Francisco Tolentino (anexo ao Camelódromo)
• Rua Conselheiro Mafra (Praça da Alfândega anexo à Caixa Econômica Federal)

NÃO PODE 

Recicláveis secos como embalagens e utensílios de 
papel, papelão, metal, vidro, plástico e isopor

Compostáveis orgânicos e rejeitos.

PODE 

RECICLÁVEIS

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

PODE 

NÃO PODE 
Espelhos, vidros planos,  temperados e refratários, 
cristais,  utensílios de porcelana e cerâmica, pirex e 
similares e lâmpadas.

VIDRO

REDE DE PEVS (PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA)
DE RESÍDUOS CHEGA AO CENTRO DE FLORIANÓPOLIS

LOCALIZAÇÃO DOS PEVS NO ENTORNO DO MERCADO PÚBLICO



COMPANHIA MELHORAMENTOS  DA  CAPITAL

O que pode colocar na coleta convencional:
• Rejeitos (resíduos de banheiro, papel toalha, 
embalagens metalizadas), orgânicos (restos de 
manipulação e processamento de alimentos e 
folhas de vegetais secas).
Dias de coleta (Segunda à sexta, a partir das 19h 
e sábado a partir das 14h)
Embalar os resíduos em sacos plásticos de cor 
escura e colocar em contentores em frente ao 
estabelecimento.

O que pode colocar na coleta seletiva:
• Caixas de papelão (desmontadas e amarradas), 
embalagens de isopor (ensacadas), como 
também embalagens plásticas, metal e vidro, 
caso não leve aos PEVs.
Dias de coleta (Segunda à sexta, a partir das 19h 
e sábado a partir das 14h)
Embalar os resíduos em sacos plásticos de cor 
clara e colocar em frente ao estabelecimento.

Resíduos de Grande Volume
Os restos de materiais de construção, madeira, móveis e poda de árvores devem ser levados ao 
Ecoponto do Itacorubi (Rodovia Admar Gonzaga nº72, de segunda a sábado, das 7h às 19h e 
domingo das 7h às 12h). 

Logística Reversa
É o retorno dos produtos fabricados, após sua utilização, ao ciclo produtivo ou outra destinação 
ambientalmente adequada. 
De acordo com o artigo 33 da Lei nº 12.305, resíduos e embalagens de agrotóxicos, pilhas e bate-
rias, pneus, resíduos e embalagens de óleos lubrificantes, lâmpadas, produtos eletrônicos e seus 
componentes devem ser entregues diretamente aos comerciantes, distribuidores, fabricantes ou 
importadores. 

Óleo Comestível/Cozinha
O óleo de cozinha deve ser levado  aos pontos de entrega indicados no endereço eletrônico: 
www.acif.org.br /reoleo/pontos-de-entrega. O programa ReÓleo da Associação Comercial e 
Industrial de Florianópolis (Acif) conta com a parceria da Comcap.

COLETA CONVENCIONAL

COLETA SELETIVA

ALÉM DOS PEVS, A COMCAP MANTÉM MAIS 
DOIS TIPOS DE COLETA NO CENTRO


