
 

 
 
 
   Poderá jogar também como Lixo Queimável que é coletado 2 vezes / semana.→ver pág.4 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Os lixos que não couberem no container (74cm X 49cm X 35cm) levar diretamente para Chuen Clean Center  

(Centro de Tratamento de Lixos Volumosos Chuen) → ver pág.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Não é necessário remover a rosca e o anel da garrafa. 
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        ARTIGOS DE COURO, OUTROS PLÁSTICOS, ESPONJAS, ETC. 
        ●Colocar no container determinado que se encontra no ponto de coleta  

    

2 
Vezes/ 
Mês 

O QUE PODE JOGAR 
●●●●Óleo vegetal usado na cozinha  

(oleo usado para frituras)                               
Óleo de soja, óleo de canola, óleo  
de cártamo, óleo de milho, óleo de  
gergelim, óleo de azeite, óleo para salada, etc. 

FORMA DE JOGAR O LIXO 

 

FORMA DE JOGAR O LIXO 
① Espere esfriar.  
② Colocar com cuidado no frasco de  
plástico vazio ou na garrafa PET  
transparente ou semi-transparente e  
fechar a tampa. 
＊A tampa do frasco de óleo da cozinha  

abre facilmente por não ser firme.  
Por isso é melhor utilizar a garrafa pet. 
Caso utilize o frasco de óleo da cozinha 
envolva a tampa com filme e amarre com elástico.  

          GARRAFAS PET   

         ●Colocar no container determinado que se encontra no ponto de coleta 

           

2 
Vezes/ 
Mês 

São alvos as garrafas que 
tem marca PET.                     

Vamos utilizar a Caixa        
de Coleta distribuída nas 
lojas → ver pág.16  

 

  

 

Podemos distinguir  
a Garrafa PET  

pela marca 

Caixa 
Garrafa 

PET 

O QUE PODE JOGAR 
▪▪▪▪Chá   ▪▪▪▪Água Mineral 
▪▪▪▪Bebidas Energéticas 
▪▪▪▪Refrigerantes e Sucos   ▪▪▪▪Shochu 
▪▪▪▪Shoyu   ▪▪▪▪Hon-mirin 
▪▪▪▪Bebidas alcóolicas e outros                                         
 

③Colocar na Caixa 
“Própria para      
Garrafa PET” 

① Retirar a tampa e o rótulo.  
e jogá-los como “Frascos e 
Embalagens Plásticas”→ ver 
pág 6  

 

②Esvaziar o conteúdo 
e enxaguar levemente 
com água.  

 

         ÓLEO DE COZINHA (Óleo Vegetal) 
        ●Colocar no container determinado que se encontra no local de coleta  

    

2 
Vezes/ 
Mês 

   Favor não jogar os seguintes itens: 
▪Gordura animal (tais como manteiga e banhas), 

 óleo comestível usados (dressing, óleo de  
pimenta): Jogar como “Lixo Queimável→ver pág.4  
▪Óleo de máquina: “Não é coletado pelo  
município” → ver pág.9 
▪Óleo, Gasolina e Querosene: “Não são  
coletados pelo município” → ver pág.9 

 

A coleta de resíduos do óleo de cozinha são aproveitados 
para trasformá-los em combustível biodiesel (BDF), e  
abastecem os caminhões de coleta de lixos e entre outros.   

Resíduos 
Óleo de  
Cozinha 

O QUE PODE JOGAR 
●●●●Produtos de couro                                  
▪▪▪▪Sapatos ▪▪▪▪Malas e outros 

 

 

●●●●Esponjas 

●●●●Outros Tipos de Plásticos     
▪▪▪▪Brinquedos de Plástico 
▪▪▪▪Vaso de planta de plástico ▪▪▪▪Balde plástico ▪▪▪▪Escova de dente 
▪▪▪▪Canudo ▪▪▪▪Esteira de vinil 
▪▪▪▪Discos CD, DVD e Blu-Ray (incluindo a caixa) 
▪▪▪▪Fita de vídeo e Fita cassete (incluindo a caixa)  
▪▪▪▪Dessecante em pacote de silica gel   
▪▪▪▪Cairo descartável (saquinho p/ aquecer o corpo) 
  


