Item
Chaveiro (metal)
Violão/guitarra elétrica
Tapete de cozinha
Escada portátil
Plástico
Tampa
Metal
Aquecedor de água doméstico
(bomba)
Caixa de papel de leite (etc.)
Armário (penteadeira)
Resistente a fogo
Cofre
Portáteis
Bomba de ar

Reaproveitável (metais)

Purificador de ar
Caixa térmica
Pregos/parafusos/outros itens
pequenos de metal
Grama/flores
Medicamentos
Pílulas/pós, etc.
(não
Cremes/líquidos
consumidos)
Embalagens de medicamentos
(plástico)
Sapatos
Limpa
Meias
Suja
Operadas à mão
Cadeira de rodas
Elétrica
Giz de cera
Starter fluorescente
Luvas (couro)
Luvas de trabalho de algodão
Lâmpada fluorescente

Tampas plásticas para garrafas plásticas (PET), garrafas de vidro, etc.
Descarte juntamente com pregos/parafusos em uma lata tampada.

Reaproveitável (metais)

* Ao trocar por um novo, encomende o descarte com o instalador.

Reaproveitável (consulte a pág.10)
Deve ser levado pessoalmente
[Não permitido] (consulte a pág. 14)
Reaproveitável (metais)

Lave, abra e amarre com barbante de papel antes de descartar.
Deve ser levado pessoalmente como Não-incinerável (pode ser retalhado).
* Cofres portáteis são considerados Reaproveitáveis (metais).

Não-incinerável
(pequenos eletrodomésticos)
Plástico (outros)
Reaproveitável (metais)
Incinerável
Incinerável
Incinerável

Não-incinerável (para aterro)
Reaproveitável (tecido)
Incinerável
Reaproveitável (metais)
[Não permitido]
Não-incinerável (para aterro)
Não-incinerável (para aterro)
Não-incinerável (pode ser retalhado)
Incinerável
Lixo Tóxico (lâmpadas fluorescentes)

[Não permitido] (consulte a pág. 12)
Não-incinerável (para aterro)

Vidros de cosméticos

Reaproveitável (vidros)

Recipientes/tubos de cosméticos

Plástico (embalagens)

Recipiente de ketchup

Plástico (embalagens)

Metálico
De borracha/
tecido

Capacho (uso interno)

Lixo Tóxico (lâmpadas fluorescentes)

Remova pedaços de plástico, etc. e descarte os componentes separadamente.
Coloque em uma lata com tampa/saco plástico, juntamente com outras peças
pequenas de metal. Não descarte no cesto de coleta.
Remova a terra presa às raízes e descarte em um saco plástico designado.
Descarte embrulhado em um papel, etc. e descarte as embalagens plásticas
como Plástico (embalagens).
Embeba em papel e descarte

Em pares e não rasgados. (* Meias-calças são consideradas Incineráveis.)
* Remova o assento e descarte as peças separadas por classificação do lixo.
* Providencie o descarte no local da compra ou um profissional especializado.

Coloque no recipiente como estão. Itens quebrados devem ser descartados em
um saco transparente.
Coloque no recipiente como estão. Itens quebrados devem ser descartados em
um saco transparente.
* Devolva ao local da compra.

Não-incinerável (para aterro)

Remova a terra, etc. antes de descartar.

Reaproveitável (tecido)

Itens pequenos (de até 70 cm x 100 cm). Itens maiores são Não-incineráveis
para retalhar.

Propaganda (inseridas no jornal)

Reaproveitável (papel usado /jornal)

Ferramentas

Reaproveitável (metais)

Boneca do festival do dia das crianças
Canudos de
Esteira de junco
junco/tatame
Plástico/vinil

Não-incinerável (para aterro)

Console de videogame

A mangueira deve ser removida e descartada como Não-incinerável (para
aterro).

Reaproveitável (metais)

Software de videogame
Equipamento de ginástica (metal)

Lã

* Itens com o lado de baixo emborrachado. Descarte em um saco plástico.

Use todo o seu conteúdo. Remova a tampa. Vidros foscos são considerados
Não-incinerável (para aterro)
Use todo o conteúdo, lave e enxágue. Remova a tampa e descarte
separadamente. (O conteúdo é Incinerável.)
Use todo o conteúdo, lave e enxágue. Remova a tampa e descarte
separadamente.
Remova a terra, etc. antes de descartar.

Não-incinerável
(pequenos eletrodomésticos)
Incinerável
Não-incinerável
(pequenos eletrodomésticos)
Não-incinerável (para aterro)
Reaproveitável (metais)

Monitor de pressão arterial (à bateria)

Pontos importantes para o descarte
Descarte juntamente com pregos/parafusos em uma lata tampada.

Plástico (embalagens)

Lâmpadas fluorescentes em forma de
bulbo
Telefones Celulares
Borracha escolar

Capacho
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Categoria do Lixo
Reaproveitável (metais)
Não-incinerável (pode ser retalhado)
Reaproveitável (tecido)
Reaproveitável (metais)
Plástico (embalagens)
Reaproveitável (metais)

* As caixinhas são descartados como Plástico (outros).
Barras de suspensão, esteiras, etc. Remova todas as partes não-metálicas.
Amarre com barbante de papel e descarte juntamente com os jornais. Panfletos
podem ser descartados junto.
Se os cabos de madeira são removíveis como machadinhas, serras, etc.,
remova e descarte de acordo.

Não-incinerável (pode ser retalhado)

Enrole e amarre com um barbante de papel antes de descartar.

Plástico (outros)

Enrole e amarre com um barbante de vinil antes de descartar.

Para a [Separação/Descarte] de Lixo Plástico, consulte as págs. 5-6.

