Item
Aquário

Frascos de água

Categoria do Lixo

Plástico

Plástico (outros)

De vidro

Não-incinerável (para aterro)

Aço inoxidável

Reaproveitável (metais)

Plástico

Plástico (outros)
Não-incinerável
(pequenos eletrodomésticos)
Não-incinerável (pode ser retalhado)
Deve ser levado pessoalmente
Não-incinerável (para aterro)
Reaproveitável (metais)
Incinerável
Não-incinerável
(pequenos eletrodomésticos)

Panelas elétricas de arroz
Mala de viagem
Aço corrugado
Prancha de skate
Pá
Cortina de bambu (sudare)
Aparelho de som
Aquecedores/termoventiladores

Reaproveitável (metais)

Meia-calça
Sacola de supermercado (sacola
plástica)

Incinerável

Não-incinerável
(pequenos eletrodomésticos)

Latas de spray (gás, inseticidades, etc)

Reaproveitável (metais)
Não-incinerável (para aterro)

Tecido
Chinelos
Plástico
Areia de caixa sanitária (para animais
de estimação)
Carvão
Cerâmica, porcelana
Produtos sanitários femininos
Cesto de roupas (plástico)
Lavadora de roupas
Prendedores de roupa (plástico)
Totalmente de
Cabides para
plástico
De plástico e
secar roupa
metal
Galhos podados

Lavatório
Embalagens para molhos
Aspirador de pó
Sofá
Trenó (brinquedo de crianças)
Termômetro
clínico

De mercúrio

Pneus
Azulejo
Toalhas/Toalha de banho
Espeto de bambu
Tapete tatame
Plástico
Desodorizador de
De vidro /
ambiente
cerâmica
Aquecedor de água solar
Recipiente plástico culinário
(Tupperware)
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Não-incinerável (para aterro)

Se o cabo não for de metal (madeira, etc.), remova-o antes de descartar.
Corte em pedaços de até 50 cm, amarre em rolos e descarte
Apenas a unidade principal. * C a i x a s d e s o m d e m a d e i r a d e v e m s e r
desmontadas e descartadas separadamente.
Assegure-se de que não há combustível no tanque/base do aquecedor antes de
descartá-lo.

*Caixas de som de madeira devem ser desmontadas e descartadas
separadamente.
Use todo o conteúdo, faça um buraco na lata e descarte-a no cesto para coleta
para latas vazias.
Itens sujos com cera de carro, lixo orgânico, etc. são considerados Lixo para
aterro

* Remova os dejetos, enrole em papel e descarte como Incinerável.
* Areia feita de papel deve ser descartada como Incinerável.

Incinerável
Não-incinerável (para aterro)
Incinerável
Para assegurar descarte higiênico
Plástico (outros)
[Não permitido] Objeto da "Lei de Reciclagem de eletrodomésticos" (consulte a pág. 13)
Plástico (outros)
Separe o metal e o plástico e descarte de acordo.
Plástico (outros)
Reaproveitável/Plástico

Separe o metal e o plástico e descarte de acordo.

Incinerável

Amarre com um barbante de cânhamo ou papel, ou uma corda para descarte.

Lixo Tóxico (lâmpadas fluorescentes)

Digital

Deve ser levado pessoalmente e descartado como Reaproveitável (metais).

Plástico (outros)
Não-incinerável (para aterro)
Plástico (outros)

Não-incinerável
(pequenos eletrodomésticos)
Plástico (outros)
Plástico (embalagens)
Não-incinerável
(pequenos eletrodomésticos)
Não-incinerável (pode ser retalhado)
Plástico (outros)

Ventilador elétrico

A tigela metálica interna é Reaproveitável (metais).

Plástico (embalagens)

Caixas de som

Esponja

Pontos importantes para o descarte
Apenas para itens feitos totalmente de plástico. * Aquários com armação de
metal são Não-incineráveis
(para aterro).
Oferece perigo - descarte sem quebrar o vidro.
Remova o plástico. * Itens com o interior de vidro são Não-incineráveis (para
aterro).

Não-incinerável
(pequenos eletrodomésticos)
[Não permitido]
Não-incinerável (para aterro)
Reaproveitável (tecido)
Incinerável
[Não permitido]
Plástico (outros)

Use todo o conteúdo, lave e descarte.
Remova a maior quantidade de partes possível e descarte apropriadamente
* Itens acima de 50 cm nas 3 dimensões devem ser levados pessoalmente.
Coloque no recipiente como estão. A caixinha de plástico deve ser descartada
como Plástico (outros).
A caixinha de plástico deve ser descartada como Plástico (outros).
Encomende o descarte com um profissional.
* Lixo de trabalho de construções profissionais é considerado [Não permitido].
Coloque dentro de um saco plástico e descarte. Não descarte em dias de chuva.
Quebre a ponta aguda.
Encomende o descarte com um profissional.

Não-incinerável (para aterro)

Use todo o conteúdo antes de descartar.

[Não permitido]

Encomende o descarte com um profissional.

Plástico (outros)

Para a [separação/descarte] de Garrafas PET e Lixo Tóxico, consulte a pág. 8.

