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APRENDA A
SEPARAR O LIXO
DE FORMA
CORRETA!

Como são classificados os
resíduos na Itália?

C O M O  S Ã O
D E F I N I D O S  O S  “ T I P O S
D E  L I X O ” ?

O descarte é feito em casa
ou na rua? E como
descartar de forma
correta?

O N D E  D E S C A R T A R  O
L I X O ?

Existe um recipiente
específico para jogar o lixo
dentro de casa?

C O M O  T E R  A C E S S O
A O S  L A T Õ E S  D E  L I X O
Q U E  S Ã O  U S A D O S  E M
C A S A ?

Como saber em que latão
vai determinado resíduo,
como funciona a coleta,
como descartar na rua e
muito mais!

E  M U I T O  M A I S !

COLETA SELETIVA DE
LIXO NA ITÁLIA

COMO FUNCIONA NA PRÁTICA?

Acredite, entender como funciona a coleta de lixo na

Itália te ajudará muito! Ao contrário do Brasil, a coleta

seletiva de porta em porta acontece em praticamente

todo o território italiano, e muitas vezes, não entender

como é a separação do lixo pode te dar um pouquinho

de dor de cabeça, e pior, pode correr o risco de

acumular lixo.

 

Vamos entender o porquê que isso acontece?
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COMO SÃO DEFINIDOS
OS “TIPOS DE LIXO”?

EXISTEM OUTAS DEFINIÇÕES DE RESÍDUOS, COMO OS
MATERIAIS EM ALUMÍNIOS E METAIS, OS RESÍDUOS DE

JARDINS (SFALCI E POTATURE), ENTRE OUTROS.
IMPORTANTE VER COMO É O DESCARTE EM SUA CIDADE.

Antes de mais nada, você precisa saber como são

separados os lixos, tanto para entender como funciona

a coleta de porta em porta, quanto para levar o lixo até

os latões que ficam nas ruas. Sim, existem esses dois

tipos de coletas, tanto a coleta em casa quanto os

latões de lixo espalhados na cidade, e a regra é a

mesma tanto para um quanto para o outro.

 

Basicamente, os resíduos são divididos em: umido

(orgânico), multimateriale ou plastica (recicláveis),

indifferenziata ou seco residuo (não recicláveis), carta

(papel) e vetro (vidro). Importante frisar que em

algumas cidades a coleta do vidro é feita junta com os

recicláveis.
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CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS
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ONDE DESCARTAR O LIXO?

Para o lixo descartado nos latões presentes na rua, as cores e formatos variam

muito: tem os latões menores, tem os maiores com abertura automática, tem os

subterrâneos e por aí vai. Você poderá também ver os latões que são maiores,

mas não são os da rua, e sim uns disponibilizados nos condo-mínios ou então

por quem tem quintal e prefere ter latões maiores ao invés de usar os fornecidos

pela empresa de coleta de lixo.

E O DESCARTE NA RUA?
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Cada lixo deve ser descartado em um balde (bidoni) diferente, tanto dentro de casa

quanto na rua. No lixo que separamos em casa, usamos baldes de diferentes cores:

geralmente, o balde para o orgânico é marrom, o para recicláveis é azul (em alguns

lugares ele poderá ser amarelo), o para não recicláveis é cinza, o para carta é branco (ou

então é usado apenas sacos de papel) e o de vidro é verde em sua grande maioria.
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DIA DE COLETA E 
TAXA DE LIXO 

 
Valores e regras

Para saber como é o calendário do lixo da sua cidade, você deverá ter acesso

ao sistema de coleta de lixo de onde você mora: toda cidade possui um

calendário com os dias da semana e quais os resíduos serão coletados em cada

um. Durante o ano, esse calendário poderá sofrer mudanças, no verão, por

exemplo, a coleta aumente, no inverno a frequência diminui etc.

 

Além disso, é importante frisar que pagamos a taxa do lixo anualmente

(obrigatório): em algumas cidades, você paga em uma única taxa, em outras,

ela vem fracionada em duas vezes. O valor da taxa varia muito porque

dependerá de fatores como local de residência, tamanho da casa, número de

habitantes etc. Uma média é algo entre 100 e 200 euros anuais, mas, como dito

anteriormente, esse valor muda muito.

 

O valor pago será para a empresa que cuida da coleta na cidade, e será nessa

empresa que você irá pegar os “baldes” de lixo que usará para fazer a coleta

seletiva em casa, bem como ter acesso ao cartão que te dá direito a descartar o

lixo na rua, mas, não se preocupe, mais adiante explicarei melhor sobre como

tudo isso funciona.
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COMO TER ACESSO
AOS LATÕES DE LIXO
QUE SÃO USADOS EM

CASA?

PAG 06

Para jogar fora o lixo dentro de casa, você pode

utilizar o recipiente que achar melhor, seja os que

retiramos na empresa da coleta, seja os que você

quiser utilizar. Porém, importante ressaltar que, em

algumas cidades, na hora de colocar o lixo na rua para

que sejam coletados, eles exigem que estejam dentro

dos recipientes dados pela empresa, ou seja, não

adianta colocar somente a sacola ou o seu cesto

(balde), então veja como funciona onde você mora.

 

Para receber as sacolas e latões, você deverá se

registrar na empresa que faz a coleta do lixo. Lá, eles te

darão os baldes para a separação do lixo, bem como as

sacolas. Cada tipo de lixo deve ser colocado em sacolas

próprias para tal resíduo, exemplo: o orgânico só pode

ser descartado em sacolas biodegradáveis (pode

utilizar as que acha para a venda nos mercados, as que

a empresa dá e as utilizadas no mercado para

comprarmos frutas e verduras).
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DICAS ÚTEIS:
 
 
 

Veja as regras da cidade,
não compre qualquer
sacola para descartar seu
lixo! 

A T E N Ç Ã O  P A R A  A
S A C O L A

ATENÇÃO PARA AS
SACOLAS

QUAIS USAR E O QUE FAZER QUANDO
ACABAREM?

Quando as sacolas que a empresa te deu acabarem,

você deverá ver qual a regra da sua cidade: em

algumas cidades eles que te enviarão

automaticamente, em outras você poderá solicitar, ou

então deverá aguardar e enquanto isso comprar por

conta própria.

 

Além da regra para a sacola que você descartará o

resíduo orgânico, atenção para as sacolas que colocará

nos baldes (mesmo tendo o latão, em algumas cidades

você não pode jogar o lixo sem ter colocado uma

sacola, confira as regras): as regras variam de acordo

com as cidades, mas existem sacolas próprias para a

raccolta differenziata (coleta seletiva).

 

Geralmente, não podem ser sacos pretos, e sim sacos

transparentes para que os resíduos possam ser

identificados. Atenção também porque o tipo de

sacola diferencia quando o lixo é residencial e quando

é colocado em latões maiores usados nos condomínios.

Para o descarte nos latões da rua (chamados de

cassonetto, contenitore per rifiuti e/ou bidoni), as

regras também mudam: podem usar outras sacolas ou

descartar diretamente o resíduo dentro do latão etc.
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Quando for descartar lixo
nos latões grandes (que
chamamos de cassonetto),
lembre-se de verificar se
pode jogar o lixo
diretamente nele, ou se
deve descartar dentro de
sacolas próprias. 

D E S C A R T E  D E  L I X O  N A
R U A

I M P O R T A N T E

Para os lixos pequenos
normais que toda cidade
tem, o descarte é feito
normal, ou seja, jogue o
item normalmente na
lixeira, sem ter a
necessidade de sacolas
etc.
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COMO FUNCIONA A COLETA 
PORTA A PORTA?

Cada dia da semana (com exceção de alguns dias em que a coleta não acontece,

verificar na cidade de residência) é destinado para uma coleta de um tipo de

lixo específico, por exemplo: na segunda, acontece a coleta do lixo orgânico, na

terça dos recicláveis etc. Sabendo disso, no dia anterior, você deverá colocar o

lixo referente ao próximo dia: na segunda à noite, você coloca o lixo que será

recolhido na terça. O horário de coleta varia de acordo com a cidade, geralmente

é feito pela manhã.

FIQUE DE OLHO NO CALENDÁRIO DA COLETA!
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Primeiro, iremos falar sobre a coleta feita nas residências. Antes de mais nada, você

precisa saber que a regra pode variar de cidade para cidade, e que é muito importante

saber como funciona na cidade de sua residência. De uma forma geral, a regra é que você

coloque o lixo para fora em horários específicos que, como dito anteriormente, poderão

variar. Na nossa cidade, por exemplo, temos o horário das 20:00 às 22:00hr para colocar

o lixo para fora, em outras cidades, o horário é das 19:30 às 24:00hr, e por aí vai.

 

E sim, você deve seguir a faixa horária exigida, pois colocar o lixo para fora no horário

errado, poderá acarretar em multa! Bom, sabendo que existe um horário, vamos

entender agora como funciona na prática essa coleta.
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COMO DESCARTAR
O LIXO NA RUA?

 
Como funciona?

Além da coleta porta a porta, você pode jogar lixo fora nos latões

disponibilizados pela cidade. Em sua grande maioria, com exceção do latão

específico para vidro, roupa e óleo, os outros sistemas de descarte são

automatizados, e você precisará de um cartão para utilizá-los. Esse cartão é

dado para residentes da cidade e é retirado na empresa responsável pela

coleta de lixo da cidade. Para saber se é gratuito esse cartão ou se tem alguma

taxa a mais para tal, confira as regras da sua cidade. 

 

Já que os lixos são separados, os latões também são especificados na rua como

os de casa, e você deverá jogar o lixo referente a cada um no devido lugar. São

“latões” grandes e, em sua maioria, adotados de um sistema onde você lê o

cartão, pisa em uma barra na parte inferior, a tampa abre, e você descarta o

resíduo. Além dos padrões, também encontramos os subterrâneos, que

funcionam basicamente da mesma forma. Os utilizados para descarte do vidro,

geralmente são verdes e possuem um buraco na parte superior para que você

jogue o descarte através dele. 
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Você encontrará também os que são designados para o descarte de óleo, e os

para coleta de roupas, sapatos, brinquedos etc. Esses, em sua maioria, são

amarelos, e antigamente era possível deixar sacolas de roupas ao lado quando

estivessem cheios, mas hoje, o recomendável é procurar outro ou colocar para

a doação quando estiver vazio, uma vez que antes muitas pessoas deixavam

fora e acabava tornando um problema urbano. Caso você deixe lixo ou roupas

do lado de fora, você poderá pagar multas.

 

Ao contrário da coleta de porta em porta, que possui dias definidos para cada

tipo de resíduo, nesses latões da rua você poderá descartar quando quiser e

qual tipo de resíduo tiver necessidade.
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Cassonetti intelligenti

Esses são os "latões" que você encontrará nas ruas, a grande maioria com

abertura através de um cartão. Os que não abrem com cartão abrem

normalmente, basta apoiar o pé em uma barra de alumínio que estará na parte

inferior, que a tampa se abrirá. 
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Cassonetto per vetro

Esse é o modelo mais comum, aquele que

você encontra na rua. Basicamente, todos

tem um buraco na parte superior, onde

você poderá jogar o vidro para o lado de

dentro. 

A outra opção é jogar dentro do balde que

eles dão para você por em casa, ou então

na sacola que é utilizada para que você

leve o vidro até esse latão na rua.
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Cassonetto per l’abbigliamento usato

Esse é o modelo mais comum, aquele que

você encontra na rua. Eles consistem em

um mecanismo que você puxa uma

alavanca e deposita a sacola de roupas

(sapatos etc) que cairão lá dentro.

Depois as doações são retiradas e levadas

para os centros que as distribuirão para

os necessitados.

Cassonetto per raccolta di olio vegetale

óleos vegetais e gorduras animais utilizados

na fritura, na preparação de alimentos ou

no armazenamento;

óleos de conservação de conservas (atum,

cogumelos, alcachofras, molho de arroz,

etc.);

óleos e gorduras comestíveis deteriorados

e expirados (banha, manteiga).

Para o descarte de óleo vegetal, você

encontrará esses latões nas ruas próprios para

isso, geralmente na cor amarela. Ali você pode

jogar:

 

Coisas que eu sei



Os Bidoni são os "cestos" ou "latões" que usamos em casa ou nos condomínios,

também muito comuns em estabelecimentos comerciais. São menores dos

que os da rua, e são utilizados para guardamos o lixo para depois ser colocado

para a coleta.

 

Os que utilizamos em casa, são cestos menores, que como dito anteriormente,

são cedidos pela empresa responsável pela coleta de lixo da sua cidade. Dentro

de casa você poderá armazenar o lixo como quiser, porém, veja qual a regra na

sua cidade, pois na grande maioria, você é obrigado a colocar o lixo para a

coleta porta a porta dentro desses baldes, mas não é uma regra, então confira

na sua cidade.

 

Os que são usados em condomínios, jardins e comércio, são um pouco maiores,

e também são específicos para cada tipo de lixo.
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Bidoni
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Além do Cassonetto normal que mostrei lá em cima, existem os em formato

subterrâneo! Eles também funcionam com abertura através de um cartão, e

economizam muito espaço na rua, uma vez que por fora são pequenos, mas a

parte subterrânea (que é onde fica armazenado o lixo) é grande.
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Cassonetti sotterranei

Para que o lixo seja tirado, da mesma forma que o cassonetto normal, um

caminhão os ergue para retirar o lixo. A diferença é que ao invés de ser virado

normal dentro do caminhão, esse deve ser erguido até que a parte subterrânea

dele saia, para que assim seja possível a retirada do lixo.

Coisas que eu sei



PAG 15

COMO DESCARTAR
MÓVEIS, ELETROS, ETC?

 
Descarte de "ingombranti"

Entulho;

Baterias de chumbo-ácido, como as de carros, motocicletas e caminhões;

Recipientes com resíduos de tintas e solventes;

Óleos vegetais usados   para alimentação;

Artigos de impressão, como cartuchos;

Medicamentos vencidos;

Baterias e pilhas para aparelhos domésticos;

Pneus.

Você não poderá colocar na calçada de casa um colchão, uma cadeira

quebrada, um eletro que não funciona, ou qualquer coisa desse tipo. Se você

precisar jogar fora alguma coisa que não é recolhido na coleta seletiva, os

chamados rifiuti ingombranti, você terá duas opções: levar até a empresa

responsável pela coleta ou solicitar a retirada em um dia específico na sua

residência. O mesmo vale para aparelhos e dispositivos eletrônicos que

requerem tratamento especial com base na remoção de componentes

perigosos para o meio ambiente antes de serem enviados para descarte

adequado.

 

Os seguintes produtos se enquadram na categoria de resíduos especiais:
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Esses resíduos devem ser gerenciados de acordo com diferentes protocolos, de

acordo com sua natureza. Por exemplo, os óleos usados   - como o óleo de

cozinha usado para fritar - devem ser coletados em casa em recipientes

especiais fornecidos pelo seu município ou em garrafas e frascos de plástico,

vidro ou alumínio.

 

O descarte pode ocorrer por meio do serviço de porta em porta, em datas pré-

estabelecidas, ou em latões espalhados pela cidade próprios para tal, e em

centros de coleta localizados na área municipal.

 

O mesmo vale para medicamentos - as farmácias costumam ter recipientes

especiais - e para baterias de eletrodomésticos - você pode encontrar

recipientes nos tabacchi (locais de venda de cigarro).
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Exemplo de lixos específicos para coleta de remédios vencidos e pilhas.
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Para descartar os resíduos de jardim, que chamamos de Sfalci e Potature, se

forem em pequenas quantidades, você poderá descartar junto ao lixo orgânico,

se for em maiores quantidades, veja como funciona na sua cidade, pode ser de

duas formas: ou você leva até a empresa de lixo da sua cidade ou eles passam

em dias específicos (verificar calendário) recolhendo esse lixo.

 

Se atente pois existe um limite de lixo que eles recolhem por casa: aqui na

nossa cidade, por exemplo, a cada vez podemos colocar para a coleta 7 sacolas

com no máximo 10 quilos cada uma.
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A coleta dos resíduos de jardis é feita por um caminhãozinho em dias determinados no calendário.
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COMO FUNCIONA O
DESCARTE DO VIDRO?
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garrafas de vidro;

frascos de vidro;

vidro quebrado;

frascos (sem remédio);

copos de vidro.

Apesar de acharmos que pelo fato de um produto ter

vidro, não significa que ele irá no descarte do vidro,

independente se ele é coletado de porta em porta ou

se o descarte é feito apenas no latão específico que

você encontra na rua. O argumento é que nem todo

vidro poderá ser reutilizado, portando, fique atento às

regras de descarte.

 

Aqui estão os produtos de vidro que você pode

descartar no latão de raccolta differenziatta di vetro:

 

 

Para que o descarte seja ainda melhor, é

recomendável que você lave cuidadosamente garrafas,

copos e jarros antes de colocá-los na lixeira.

Importante ressaltar que as tampas deverão ser

tiradas das embalagens, e não descartadas junto ao

vidro.
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Lâmpadas LED e neon;

copos de cristal;

espelhos;

recipientes de pirex;

vasos ou recipientes em cerâmica, porcelana ou terracota.

Também é recomendável que os recipientes estejam vazios: não insira garrafas

de vidro cheias ou semi cheias na lixeira, mesmo que seja apenas água. 

Entre os objetos que não contam como vidro, podemos citar:
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COMO FAZER A SEPARAÇÃO
DO PLÁSTICO

 
De todos os materiais que podem ser reciclados, o plástico está entre os mais

adequados para a reciclagem completa. Essa é a coleta que mais gera volume

em casa, uma vez que a maioria dos produtos que consumimos, estão em

embalagens que poderão ir para a reciclagem. Se você for jogar uma garrafa de

plástico, remova primeiro as etiquetas de papel e enxágue se ainda restarem

algumas gotas de bebida ou suco.

 

Uma informação importante é reduzir o tamanho das embalagens como as de

garrafas de bebidas (água, suco etc.), mas lembre-se: não amasse a garrafa,

esmague-a longitudinalmente.
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garrafas, por exemplo, de água, refrigerantes, óleo,

sucos de frutas, leite e assim por diante;

frascos e dispensadores, como aqueles usados   para

xampu, gel de banho, sabão, detergentes, produtos

de higiene doméstica, xaropes, cremes, molhos,

iogurte;

galões de água destilada;

frascos de água sanitária ou outras substâncias

usadas em casa, mas somente se bem lavados;

sacos de plástico;

bandejas de alimentos;

filmes de jornais e revistas;

Sacos e sacolas usados nos produtos alimentares;

potes de plástico;

copos e copos de plástico, sem resíduos orgânicos.

Aqui estão os produtos que podemos incluir no lixo

separado para plásticos:

 

 

Portanto, nem todos os objetos de plástico podem ser

reciclados e coletados por meio de reciclagem, como,

por exemplo, brinquedos, talheres de plástico,

seringas, cápsulas de café e todos os recipientes de

plástico sujos.
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COMO FAZER A SEPARAÇÃO DOS
MATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS

recipientes com os símbolos T e/ou F, que indicam, respectivamente,

materiais tóxicos e inflamáveis;

itens volumosos;

todos os resíduos recicláveis, listados até o momento;

resíduos de construção.

 

Lembre-se também de que copos, xícaras e pratos de cerâmica, se quebrados,

não devem ser jogados no vidro, mas no indiferenciado (indifferenziato), pois são

materiais que não podem ser reciclados.
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pequenos itens domésticos, 

papel carbono, papel à prova de graxa, 

papel laminado;

garfos, facas e colheres de plástico;

pires e bacias;

absorventes;

brinquedos;

Atenção para esse tópico, pois pode te gerar muitas dúvidas. Uma outra categoria de

resíduos a serem descartados são os pertencentes à rifiuto indifferenziato, ou seja, os

que não são recicláveis e que pertencem às categorias especiais. 

 

Entre os produtos a serem descartados nesse lixo, podemos citar:

 

        como canetas, fita adesiva, etc.;

 

recibos de compras;

cabides de plástico;

bitucas de cigarro (apagadas);

cassete  de áudio e vídeo, disquetes,

fraldas e toalhas sanitárias;

cosméticos, tubos de pasta de dentes, 

sacos para aspiradores e panos sujos.

        CDs, DVDs;

       gesso, algodão;

 

NÃO DEVE SER JOGADO FORA NESSE LIXO:
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DESCARTE DE MATERIAIS
EM ALUMÍNIO

 
Como funciona?

Latas de bebidas;

Caixas de alumínio (por exemplo, caixas de atum, tomate pelado, alimentos

para animais e assim por diante);

Latas de spray de alumínio (por exemplo, spray para cabelo ou

desodorantes);

Tubos de alumínio (por exemplo, maionese);

Bandejas de alumínio.

Como já dito antes, as regras mudam de acordo com a cidade: em algumas, o

descarte de latas de alumínio deverá ser feito junto ao lixo separado para

descarte de plástico, já em outras cidades, o descarte deverá ser feito no latão

dedicado a coleta do vidro! É importante que você veja qual é a regra da sua

cidade!

 

Exemplos dos produtos a serem descartados, que “geralmente” vão no lixo do

plástico:
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NÃO PODE SER
DESCARTADO
NO LIXO
SEPARADO
PARA PAPEL
OS SEGUITES
ITENS:
 
 
 

COMO DESCARTAR
MATERIAIS FEITOS DE

PAPEL

jornais, revistas, livros, cadernos;

formas de papel;

caixas de alimentos e embalagens de papelão;

polilaminado: esta categoria inclui o Tetra pak®,

que deve ser separado das peças plásticas.

Assim como o alumínio, o papel também é totalmente

reciclável e pode ser usado para criar novos objetos e

produtos. É importante ressaltar que nem tudo que

achamos que é papel, deverá ser jogado no lixo da

raccolta differenziata di carta e cartone.

 

Um exemplo? A caixa de pizza não deverá ser jogada

no lixo específico para materiais de papel, a menos que

esteja perfeitamente limpa e sem resíduos orgânicos.

 

Então, quais são os produtos que podemos separar

como de papéis:
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papel com resíduo de cola;

recipientes sujos, como a

caixa de pizza mencionada

acima;

papel acoplado;

papel químico, como o de

alguns faxes e recibos de

impostos;

copos e pratos de papel;

papel fotográfico;

guardanapo e lenço sujo;

recibos de compras, extrato

bancário etc.
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COMO DESCARTAR
MATERIAL ORGÂNICO

 
Como funciona?

restos de frutas e legumes;

restos de carne e peixe;

restos vegetais como plantas, flores, grama,

mas em pequenas quantidades.

produtos lácteos;

As sobras de comida, alimentos estragados, cascas de frutas, saquinhos de chá

e borra de café, flores secas e guardanapos de papel devem ser colocados no

recipiente destinado para a coleta do umido (orgânico), geralmente com cesto

de cor marrom. Como são sacolas muito delicadas e não particularmente

resistentes, geralmente fornecidas pelos municípios ou compráveis   em lojas e

mercado (até mesmo as sacolinhas que usamos para colocar as frutas e

verduras que trazemos do mercado), o conselho é não encher demais para

evitar que a sacola se rasgue.

 

Basicamente, os itens que são descartados nesse lixo compreendem:
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papel e cartão sujos, se estiverem muito sujos;

excrementos de pequenos animais;

toalhas de papel e guardanapos gordurosos.

sacos para aspiradores;

fraldas e toalhas sanitárias;

tecidos;

madeira pintada;

papel revestido;

óleos vegetais.

 

O que, por outro lado, não pode ser colocado na sacola do orgânico?
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DICAS ÚTEIS NA HORA
DO DESCARTE

PRINCIPAIS DÚVIDAS

PAG 26

As roupas e os tecidos velhos que você não

precisa mais, depois de lavá-los cuidadosamente,

podem ser colocados na lixeira apropriada,

geralmente um móvel de ferro de cor amarela,

com adesivos especificando que é para doação;

 

Os medicamentos vencidos não devem ser

jogados nos recipientes não diferenciados, mas

em recipientes especiais encontrados em

farmácias ou outros locais. O mesmo

procedimento para baterias gastas que devem

ser recicladas em recipientes encontrados em

lojas de eletrônicos;

 

Não jogue os recibos (de banco, mercado,

compras etc.) junto com o lixo destinado ao papel:

eles são feitos com papéis térmicos cujos

componentes reagem a problemas de geração de

calor nas fases de reciclagem. O mesmo vale para

papel químico para fax e papel carbono. Jogue os

recibos e esse tipo de papel na lixeira do

indifferenziato;
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DICAS ÚTEIS NA HORA
DO DESCARTE

PRINCIPAIS DÚVIDAS
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ATetra Pak: a coleta para as embalagens feitas

com esse material varia de um município para

outro. Em geral, tente enxaguar e esmagar bem

os recipientes antes de jogá-los fora, para que

não fiquem resíduos dentro deles;

 

Alumínio: também neste caso, siga as instruções

do município onde mora e preste atenção a

quaisquer resíduos alimentares a serem

eliminados;

 

Os cigarros, charutos e chicletes não vão no lixo

orgânico, eles vão no lixo destinado ao

indifferenziato. O mesmo vale para tubos de

neon, lâmpadas, espelhos, porcelanas, pratos,

tampas transparentes de panelas, louças para

forno e objetos de pirex: eles se parecem com

vidro, mas não podem entrar no processo de

reciclagem. Então, faça atenção sobre isso antes

de jogá-los na lixeira.
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Se você quer realmente ter certeza na hora de

descartar o lixo, você poderá contar com a ajuda de

ótimos aplicativos de celular. Você pode acessar o

aplicativo próprio da sua cidade (quando disponível), e

saber exatamente de todas as informações: dia da

coleta, onde tem o lixo mais próximo da sua residência,

qual material vai em cada lixo específico etc.

 

Atualmente eu utilizo dois aplicativos: o Junker e o

DifferenziApp. No Junker, você poderá selecionar sua

cidade, e se ela estiver cadastra no App, você terá

várias informações sobre a coleta na cidade, se não,

você poderá usar a ferramenta principal do app que é

ler o código de barras do produto que você precisa

descartar, e ele lhe dirá exatamente onde vai cada

componente do produto! 

 

No aplicativo Differenzi, você encontra inclusive uma

parte dedicada a uma lista enorme de vários itens e

onde cada um deles vai, basta clicar em Dove lo butto

que você achará muita informação bacana. Além disso,

você poderá ter acesso ao calendário da coleta na sua

cidade, caso ela esteja cadastrada no app.

OUTROS
APLICATIVOS:
 
 

APLICATIVOS PARA
CELULAR
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Além dos citados ali do lado,

você também poderá baixar o Il

Rifiutologo, Riciclario, Puli-

Amo e Dizionario dei rifiuti.

Você poderá entrar também

diretamente no site da empresa

responsável na sua cidade e ter

acesso à várias informações

úteis sobre a coleta.
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Calendário e Dicionário

A seguir, deixarei para você modelos de calendários de coleta e de um

dicionário feito por uma empresa que realiza coleta na Toscana. No extra desse

guia, você encontrará um arquivo para download, e ali verá vários produtos e

onde você deverá jogá-los.

Modelo de um calendário de coleta - parte da frente
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Modelo de um calendário de coleta - parte de trás

Modelo do dicionário da coleta, em anexo.
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