Item

Categoria do Lixo

Acaricida (veneno para carrapato)

Plástico/Reaproveitável

Bitucas de cigarro

Incinerável

Caixa de ovos

Plástico (embalagens)

Fibras
Aço inoxidável
Balde/tanque (plástico)

Incinerável
Reaproveitável (metais)
Plástico (outros)

Cômoda

Incinerável

Espuma de isolamento
Papelão ondulado
Vidro de tempero

[Não permitido]
Reaproveitável (papel usado/papelão)
Reaproveitável (garrafas)

Panelas (metal)

Reaproveitável (metais)

Frasco de tempero (plástico)
Assento infantil para automóvel
Folhas de chá
Xícara de chá/
Plástico
Cerâmica
tigela
Recipientes em forma de tubo
Giz

Plástico (embalagens)
Não-incinerável (pode ser retalhado)
Incinerável
Plástico (outros)
Não-incinerável (para aterro)
Plástico (embalagens)
Não-incinerável (para aterro)

Panfletos

Reaproveitável (papel usado/jornal)

Escova/bucha

Madeira

Escrivaninha

Aço
Peso para conservas de picles
Cortadores de unha
Vara de pesca
Linha de pesca
Aquecedor de mãos descartável
Aquecedor de mãos descartável (não
usado)
Monitor de PC
Cano de aço
Hastes e placas de aço
Raquete de tênis (madeira/carbono,
etc.)
Luvas
TV (do tipo CRT)
TV (do tipo plasma)
TV (do tipo LED)
Cabos elétricos
Barbeador elétrico
Luminária
Aquecedor elétrico/ a gás
Chaleira elétrica
Tapete elétrico
Cobertor elétrico
Lâmpadas
Cabo de alimentação
Micro-ondas
Telescópio
Calculadora/agenda eletrônica
Papel em braile

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

Pontos importantes para o descarte
Recipientes de plástico são considerados Plástico. Recipientes de metal são
considerados Reaproveitáveis.
(Atenção) Umedeça com água para assegurar-se de que eles ainda não estejam
acesos.
* As de papel devem ser descartadas juntamente com revistas como
Reaproveitável.
A peça metálica para fixação da fibra é Reaproveitável.

Desmonte, corte em pedaços de 50 cm, prenda tudo e descarte. Ou leve
pessoalmente.
Encomende o descarte com um profissional.
Amarre com um barbante de papel e descarte. Remova toda a fita adesiva antes.
Use todo o conteúdo, enxague e descarte.
* Materiais que não sejam de metal devem ser removidos e descartados de
acordo.
Use todo o conteúdo, enxague e descarte.
Remova a água e descarte.

Pasta de dente, pasta de wasabi, etc. Use todo o conteúdo antes do descarte.
Amarre juntamente aos jornais com um barbante. Propagandas também podem
ser descartadas juntamente com os jornais.
Desmonte, corte em pedaços de 50 cm, prenda tudo e descarte. Ou leve
pessoalmente.
Leve pessoalmente como Reaproveitável (metais).
* Remova as partes plásticas.
* As de bambu e não metálicas devem ser descartadas como Incineráveis.
Descarte de modo que a linha não se emaranhe.
* Apenas itens usados.

[Não permitido]

* Como há risco de incendiar, utilize antes de descartar.

[Não permitido] (consulte a pág. 12)
Reaproveitável (metais)
Reaproveitável (metais)

* De tubo de raios catódicos e cristal líquido
Itens domésticos, com comprimento de 2 m ou menos.
Máximo de 10 kg. Tudo acima desse peso deve ser levado pessoalmente.

Incinerável

* As de metal são Reaproveitáveis (metais). Remova as cordas.

Incinerável
* As de borracha devem ser descartadas como Não-incinerável (para aterro).
[Não permitido] Objeto da "Lei de Reciclagem de eletrodomésticos" (consulte a pág. 13)
[Não permitido] Objeto da "Lei de Reciclagem de eletrodomésticos" (consulte a pág. 13)
[Não permitido] Objeto da "Lei de Reciclagem de eletrodomésticos" (consulte a pág. 13)
Não-incinerável
Enrole, amarre e descarte.
(pequenos eletrodomésticos)
Não-incinerável
(pequenos eletrodomésticos)
Lâmpadas fluorescentes e todas as partes plásticas devem ser removidas antes
Não-incinerável
(pequenos eletrodomésticos)
do descarte.
Reaproveitável (metais)
Não-incinerável
* Itens com carcaça de plástico.
(pequenos eletrodomésticos)
* Aqueles destinados apenas à retenção de calor devem ser descartados como
Não-incinerável
(pequenos eletrodomésticos)
Não-incineráveis (para aterro).
Não-incinerável (pode ser retalhado)
Enrole o mais que você puder, amarre e descarte.
Não-incinerável (pode ser retalhado)
Dobre antes de descartar.
* Lâmpadas de vapores de mercúrio devem ser descartadas como Lixo Tóxico
Não-incinerável (para aterro)
(lâmpadas fluorescentes).
Não-incinerável
Enrole, amarre e descarte.
(pequenos eletrodomésticos)
Reaproveitável (metais)
Reaproveitável (metais)
Remova todas as lentes removíveis e as partes de plástico antes de descartar.
Não-incinerável
* Remova e descarte as pilhas como Lixo Tóxico (pilhas).
(pequenos eletrodomésticos)
Incinerável
* Não pode ser descartado como Reaproveitável(papel miscelâneo).

Para a [separação/descarte] de Recurso Reaproveitável (metais/garrafas/papel/tecidos), consulte as págs. 9-10.
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