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Coleta seletiva de verdes
por bairros de Florianópolis

Coleta seletiva de verdes de porta em porta
A coleta seletiva de verdes será feita pelo menos cinco vezes ao ano em cada região
da cidade. Este ano, por conta da pandemia da Covid-19, serão feitas três rodadas até
o ﬁnal do ano. A cidade foi dividida em 58 lugares e os resíduos de quintal e jardim
deverão ser colocados na rua somente nos dias previamente agendados.

Trata-se de serviço inovador que a Prefeitura de Florianópolis, por meio da Comcap,
passa a oferecer aos residentes. Conﬁra a data da coleta no seu bairro. Nesse dia,
acondicione corretamente e disponha os resíduos para coleta às 7h.

Os resíduos verdes processados pela Comcap são transformados em cepilho e composto
orgânico. Grama, capim e folhas serão utilizados na cobertura das leiras de compostagem.
Galhos e troncos serão triturados, transformados em cepilho, para uso em pátios de
compostagem, no paisagismo de áreas públicas e na cobertura de hortas e jardins.

O que são resíduos recicláveis verdes
Recicláveis verdes são resíduos de quintal e jardim separados na
origem. Grama, capim e folhas serão utilizados na cobertura das
leiras de compostagem. Galhos e troncos serão triturados,
transformados em cepilho, para uso em pátios de
compostagem, no paisagismo de áreas públicas e na
cobertura de hortas e jardins.
São resíduos verdes:
grama

capim

cascas de árvore

folhas

ﬂores

galhos com ou sem folhas

A importância do acondicionamento
A forma correta de acondicionamento é fundamental para facilitar o trabalho dos
garis. Os resíduos recicláveis verdes devem ser dispostos no alinhamento frontal
do terreno na data agendada.

Como acondicionar de forma correta?
Grama | Capim | Folhas

como acondicionar
• Sacos de ráﬁa de 100 a 200 litros

• Sacos compostáveis de 100 litros

• Bombonas de até 60 litros

• Contentor de 500 ou 1000 litros

limite por coleta
Casa (unifamiliar)

Até 500 litros

Condomínio (multifamiliar e misto)

Até 1500 litros

Unidade Comercial

Até 1000 litros

Galhos | Cascas de Árvores | Folhas de Palmeiras e Bananeiras

como acondicionar :Feixes de 30cm x 1m
limite por coleta
Casa (unifamiliar)

3 unidades

Condomínio (multifamiliar e misto)

10 unidades

Unidade Comercial

6 unidades

Troncos

como acondicionar :Troncos de 10cm x 1m
limite por coleta
Casa (Unifamiliar)

2 unidades

Condomínio (multifamiliar e misto)

6 unidades

Unidade Comercial

3 unidades

* Os sacos de ráfia, bombonas e contentores serão devolvidos ao gerador no local do recolhimento.

O que não pode
Sacos plásticos
Fica proibida a disposição de resíduos recicláveis verdes em sacos plásticos,
de qualquer volume, que não sejam biocompostáveis.
Empresas de jardinagem e paisagismo
Empresas de jardinagem e paisagismo não serão atendidas pela coleta seletiva
pública de verdes. Devem levar os resíduos até o Centro de Valorização de Resíduos
(CVR) da Comcap, no Itacorubi, onde há taxa de cobrança para grandes geradores.

Resíduos fora dos padrões e não coletados
Quando os resíduos não forem coletados, por não atenderem as normas de
acondicionamento e/ou quantidades limites, o gerador é responsável por
removê-los da via e conduzi-los até o CVR.

Coletas de Verdes
O recolhimento dos resíduos recicláveis verdes será realizado com caminhão compactador de grande porte (19 metros cúbicos) devidamente identiﬁcado.
Serão atendidas ruas e servidões com capacidade de acesso e
manobra a caminhão compactador de grande porte.
Moradores de locais onde o caminhão grande não tem acesso poderão
transportar os resíduos verdes até o Ecoponto mais próximo.

!

Os locais atendidos pela coleta seletiva de verdes pelo sistema de porta em porta
ﬁcam proibidos de colocar resíduos recicláveis verdes para a coleta convencional.

Participe da
coleta seletiva de verdes

e colabore com as metas

