
PROGRAMA MUNICIPAL 
DE COLETA DE RESÍDUOS
 NÃO RECICLÁVEIS, RECICLÁVEIS E VOLUMOSOS

Separe os resíduos 
conforme a programação  
e contribua para 
melhorar a qualidade 
ambiental do seu bairro.

Confira o dia 
e horário de 
coleta do 
seu bairro

Dúvidas dos serviços de coleta? 
48 99662-2860  |  99138-5240 

Todos os resíduos 
deverão estar 
ensacados e 
colocados nas lixeiras 
apenas nos dias 
certos de coleta.



BAIRRO NÃO RECICLÁVEIS RECICLÁVEIS VOLUMOSOS 

CENTRO 
Segunda, Quarta, Sexta-Feira  

e Sábado (1) 

Terça e 

Sexta-Feira (2) 
Terça-Feira 

MAR DAS PEDRAS Segunda, Quarta e Sexta-Feira Sexta-Feira Sexta-Feira 

MORRO DA BINA Segunda, Quarta e Sexta-Feira Sexta-Feira Sexta-Feira 

SAVEIRO Segunda, Quarta e Sexta-Feira Sexta-Feira Sexta-Feira 

PRAIA JOÃO ROSA Segunda, Quarta e Sexta-Feira Terça-Feira Terça-Feira 

PRADO DE BAIXO Segunda, Quarta e Sexta-Feira Terça-Feira Terça-Feira 

SAUDADE Segunda, Quarta e Sexta-Feira Sexta-Feira Sexta-Feira 

VENDAVAL Segunda, Quarta e Sexta-Feira Segunda-Feira Segunda-Feira 

MORRO DA BOA VISTA Segunda, Quarta e Sexta-Feira Segunda-Feira Segunda-Feira 

SÃO MIGUEL Segunda, Quarta e Sexta-Feira Quinta-Feira Quinta-Feira 

UNIVERSITÁRIO Segunda, Quarta e Sexta-Feira Segunda-Feira Segunda-Feira 

FUNDOS Terça, Quinta-Feira e Sábado Quinta-Feira Quinta-Feira 

JARDIM CARANDAÍ Terça, Quinta-Feira e Sábado Quinta-Feira Quinta-Feira 

RIO CAVEIRAS Terça, Quinta-Feira e Sábado Segunda-Feira Segunda-Feira 

TIJUQUINHAS Terça, Quinta-Feira e Sábado Quinta-Feira Quinta-Feira 

SC 407 Terça, Quinta-Feira e Sábado Sexta-Feira Sexta-Feira 

CACHOEIRAS Terça, Quinta-Feira e Sábado Quinta-Feira Quinta-Feira 

AREIAS DE CIMA Segunda e Sexta-Feira Quinta-Feira Quinta-Feira 

AREIAS Terça, Quinta-Feira e Sábado Quinta-Feira Quinta-Feira 

JANAINA Terça, Quinta-Feira e Sábado Quarta-Feira Quarta-Feira 

BOM VIVER Terça, Quinta-Feira e Sábado Quarta-Feira Quarta-Feira 

CTG Terça, Quinta-Feira e Sábado Quinta-Feira Quinta-Feira 

BEIRA RIO Terça, Quinta-Feira e Sábado Sexta-Feira Sexta-Feira 

ELETROSUL Terça, Quinta-Feira e Sábado Sexta-Feira Sexta-Feira 

TRÊS RIACHOS Segunda e Sexta-Feira Sexta-Feira Sexta-Feira 

FAZENDA DE FORA Segunda e Sexta-Feira Sexta-Feira Sexta Feira 

SOROCABA DE DENTRO Segunda e Sexta-Feira Sexta-Feira Sexta-Feira 

SOROCABA DE FORA Segunda e Sexta-Feira Sexta-Feira Sexta-Feira 

ESTIVA Segunda e Sexta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira 

ENCRUZILHADA Segunda e Sexta-Feira Sexta-Feira Sexta-Feira 

FAZENDA DE DENTRO Quarta-Feira Sexta-Feira Quarta-Feira 

FAZENDINHA Quarta-Feira Sexta-Feira Quarta-Feira 

RUAS QUE LIGAM ANTÔNIO 

CARLOS A TRÊS RIACHOS 
Quarta-Feira Sexta-Feira Quarta-Feira 

 

CONFIRA O DIA 
DE COLETA DO 
SEU BAIRRO 

Sábado - Início 6h

Segunda a Sexta
Início 7h Segunda a sexta

Início 6h
Segunda a sexta
Início 7h

Resíduos Recicláveis separe-os 
usando saco (azul, verde ou 
transparente) ou caixas de papel.

Resíduos Não Recicláveis 
condicione-os em saco preto.

FIQUE ATENTO:

(1)  na Segunda, Quarta e O Caminhão dos Resíduos Não Recicláveis
Sexta-feira  passará em todas as ruas do Centro, no Sábado passará 
apenas nas vias principais da região comercial do Centro de 
Biguaçu.

(2)  na Terça-feira passará em O Caminhão dos Resíduos Recicláveis
todas as ruas do Centro, na Sexta-feira passará apenas nas vias 
principais da região comercial do Centro de Biguaçu.

ATENÇÃO: nos dias de coleta do seu bairro não deixar o seu veículo 
obstruindo a rota dos caminhões de coleta.



INORGÂNICOS
Etiquetas adesivas, papel carbono, fita crepe, papéis 

metalizados/parafinados/plastificados, guardanapos e lixo 

de banheiro, bitucas de cigarro, fotografias, esponjas de aço, 

fraldas descantáveis.

ORGÂNICOS
Restos de comida, cascas de frutas e legumes, casca de ovos, sacos 

de chá, borras de café, folhas, flores, etc.
     

Dica: Você pode fazer uma composteira em sua casa com os resíduos 

orgânicos e assim produzir adubo para sua horta, a Recicle pode dar 

orientações nesse caso. 

MATERIAL QUE NÃO 
PODE SER RECICLADO

Guardanapos são recicláveis?
Não, se já foram utilizados não devem ser destinados para a 

reciclagem.
     

Embalagens plásticas de salgadinho e bombom são recicláveis?
Não, este plástico com alumínio na parte interna não é reciclável.
    

CD é reciclável?
Não reciclável, desta forma descarte este material como rejeito.

Copo com restinho de café é reciclável?
Sim, desde que não contenha mais o líquido dentro. Se houver 

apenas a borra de café.
     

Copos e embalagens de isopor são recicláveis?
Sim, desde que não contenha mais o líquido dentro, nem resto de 

alimentos.
   

Embalagens de papel de chicletes são recicláveis?
Sim, desde que estejam limpos.
   

Copos sujos com resto de vitamina ou iogurte são recicláveis?
Sim, porém você deve fizer uma lavagem que retire todo o iogurte e 

a vitamina. 
    

Vidro é reciclável?
Sim, é um material que preferencialmente deve estar identificado, 

pois existe o risco de perfuração ou corte pelo trabalhador da 

coleta.
    

Lâmpadas são recicláveis?
Sim, porém são considerados resíduos perigosos, portanto deverão 

ser encaminhadas para os comércios onde são vendidos.

SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS NÃO 
RECICLÁVEIS PARA A COLETA 

COLETA GRATUITA DE 
RESÍDUOS VOLUMOSOS

RECOMENDAÇÕES

Ÿ Estes resíduos serão coletados porta a porta. Devem ser 
acomodados na calçada a partir do dia do recolhimento, pois as 
equipes não podem entrar em propriedades privadas.

Ÿ Objetos que são grandes ou pesados, como camas, mesas, 
armários, guarda-roupas, estantes, devem ser devidamente 
desmontados. 

Ÿ Caso o volume seja muito grande os resíduos poderão ser 
levados até a nossa unidade para o correto descarte, é possível 
também agendar a retirada diretamente com a Recicleaqui.

Ÿ Descartar lixo e entulho na rua ou em áreas clandestinas é crime 

ambiental inafiançável, passível de multa e até pena de reclusão 

pela Lei Federal 9.605.

 O QUE É RECOLHIDO

Ÿ Eletrodomésticos (fogão, micro-ondas, refrigerador, freezer, 

máquina de lavar roupa ou louça, condicionador de ar, 

televisor, monitor, computador, liquidificador, secador de 

cabelo).  

Ÿ Eletrônicos (computadores e seus componentes, celulares, 

aparelhos de som, etc).

Ÿ Móveis (sofá, colchão, guarda-roupa, móveis de madeira e em 

MDF, portas e janelas de madeira).

O QUE NÃO É RECOLHIDO

Ÿ Resíduos provenientes da construção civil (restos de 

demolição, madeiras de construção, tijolos, cerâmicas, telhas 

de qualquer material, latas de tintas e solventes). 

Ÿ  (troncos e galhos de árvores).Podas de vegetação

Ÿ Lixo convencional.

Ao separar os resíduos, é muito comum surgirem dúvidas 

quanto a alguns materiais, se podem ser considerados 

recicláveis ou não, confira:

NÃO RECICLÁVEL



RECICLÁVEL





SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS PARA A COLETA SELETIVA

CREA SC: 141556-2

CNPJ: 24.880.009/0001-00

www. .com.brrecicleaqui

facebook.com/recicleaquicom

facebook.com/famabisc

contato@recicleaqui.com.br

Bairro Vendaval - Biguaçu/ SC

SC 407 - Km 01 - Entrada de Antônio Carlos

Entre em contato para tirar dúvidas e deixar sugestões

48 99662-2860
Segunda a Sexta-feira, das 7h30 às 17h30

Embalagens metalizadas, embalagem de 

salgadinho, embalagem de bombom, cd's, 

esponjas de aço, bitucas de cigarro e fraldas 

descantáveis.

Etiquetas adesivas, papel carbono, papéis 

metalizados / parafinados / plastificados, fita 

crepe, fotografias, guardanapos e lixo 

sanitário.

Embalagens Tetra Pak, jornais, revistas, papel branco, 

folhas e folhetos, embalagens de papel de chicletes 

e caixas de pizza. Papelão marrom usado como 

embalagens (quando de maior tamanho desmontar 

e amarrá-los).

Sacos, sacolas de supermercado, embalagens de 

arroz e plástico filme.

Copos de café e de iogurte, garrafas pet, frascos de 

shampoo, frascos de amaciante, potes, brinquedos, 

tubos/conexões de PVC, copos e embalagens de 

isopor. 

Embalagens vazias (garrafas, potes e frascos), copos 

e taças.

Devem ser descartados em recipientes, 

principalmente o vidro quebrado evitando o risco de 

acidentes na coleta.

Lâmpadas devem ser descartados em locais 

específicos.

Pilhas, baterias e lâmpadas não são descartados junto com o saco do reciclado, deverão ser 

encaminhadas para os comércios onde são vendidos.

Para facilitar o serviço da coleta seletiva, lave os frascos, garrafas, vidros, latas e as embalagens Tetra 

Pack. Caixas de pizza devem ser removidos os restos de alimentos. 

Toda e qualquer forma de higienização que melhore o aspecto de higiene do resíduo reciclado a ser 

descartado ajuda a evitar a presença de insetos e odores desagradáveis o que facilita o 

armazenamento do material reciclável na sua casa até o dia da Coleta Seletiva, assim como o 

processo de recuperação do material fica mais favorável. Latas metálicas de tinta e vernizes devem 

estar vazias, completamente utilizadas, assim a triagem poderá recuperar o metal.

Pratique o consumo consciente, compre produtos que estão envoltos de embalagens recicláveis. 

Fique atento as informações na nossa página no facebook.com/recicleaquicom

Óleos de cozinha não podem ser misturados 

com outros líquidos e nem armazenados em 

potes de vidro.

Tipo Material RECICLÁVEL NÃO RECICLÁVEL

Latas limpas de alimentos e bebidas, parafusos, 

grampos e fios.

Latinhas de bebidas e panelas de alumínio.

Óleos de cozinha podem ser colocados junto ao 

material reciclado porém descartados em garrafas 

PET.

Latas com resto de tintas e vernizes, latas 

com material tóxico e esponja de aço.

Espelhos, vidros planos, temperados, 

refratários, cristais, utensílios de porcelana 

cerâmica, pirex e similares.

Papel

Plástico

Metal

Vidro

Óleo

Baterias

Recomendações
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