Quem é a INOBAT?
A Inobat é uma organização voltada para o descarte de pilhas e baterias
e reúne 130 empresas da área de produção, importação e comércio.

Descarte correto de
pilhas e baterias

A Inobat atua conforme determinação do Ministério Federal do MeioAmbiente, BAFU, cobrando uma taxa de descarte (VEG) que o consumidor paga incluída no preço das pilhas e baterias, recarregáveis ou não,
na hora da compra. Esta taxa financia tanto a coleta, o transporte e a
reciclagem das pilhas e baterias caseiras como também as campanhas

W

informativas e de propaganda destinadas ao comércio e à população.

Für alle Batterien gibt es
eine saubere Lösung.

Tanto na televisão como em cartazes: propaganda bem humorada sobre o descarte
de pilhas e baterias.

A propósito: Os brinquedos movidos à pilha também
devem ser descartados adequadamente. Assim que
estes brinquedos não mais tiverem utilidade, devolva-os à loja onde os comprou ou acesse www.sens.ch.

Mais informações em www.inobat.ch
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A página de internet da INOBAT traz informações, dicas e endereços bem como
um filme informativo sobre todo o procedimento
de descarte correto de pilhas e baterias.
INOBAT, Postfach 1023, 3000 Bern 14
inobat@awo.ch

Pilhas e baterias
devem ser
devolvidas

Pilhas e baterias devem ser devolvidas

A devolução é descomplicada e gratuita

Pilhas e baterias usadas não devem ser jogadas no lixo comum. Conforme o

O comércio é obrigado a aceitar a devolução de pilhas e baterias. Isto

previsto por lei, todos somos obrigados a devolver as pilhas usadas e as

significa que sempre podemos devolvê-las, gratuitamente, em qualquer loja

baterias não mais carregáveis ao ponto

onde elas estejam à venda. Na Suíça existem mais de 12 000 pontos de

de colheta. E por quê? A reciclagem

devolução: o varejo, as lojas de departamentos, as lojas especializadas em

correta evita que metais pesados

venda de produtos fotográficos, eletrônicos e de comunicação móvel, as

e tóxicos como cádmio, chumbo

agências dos correios, as banquinhas de quiosque ou lojas de conveniên-

ou mercúrio venham a poluir o lixo

cia em postos de gasolina.

caseiro. Por outro lado, a mesma
reciclagem possibilita um valioso

Batterien & Akkus
gehören zurück

reaproveitamento da matéria prima.

Um terço desaparece no lixo caseiro
Infos unter www.inobat.ch

Pilhas e baterias são parte integrante da nossa vida rotineira. Não interessa
de que forma, de que tamanho e com qual composição, as pilhas são fontes
energéticas para nós. Nós as adquirimos a granel, como por exemplo, as
pilhas caseiras, que possuem normalmente
o formato de um bastãozinho. Algumas se
encontram já integradas no aparelho como
as baterias de relógios ou as recarregáveis
no telefone celular tele-móvel, nos laptops ou

Adicionalmente existem ainda outros postos de devolução que são
Ramenez vos piles

et vos batteries
disponibilizados
pelas prefeituras e comunas.

Uma segunda vida para
a matéria-prima reciclada
Infos sous www.inobat.ch

As pilhas e baterias são enviadas para o Centro de Reciclagem Batrec S/A
Pile e batterie:
chi le usa, le riporta

na cidade de Wimmis (www.batrec.ch).

nas máquinas fotográficas digitais. Na Suíça, 3700 toneladas de

O lixo descartado é desmontado em diver-

pilhas e baterias são comercializadas anualmente.

sas etapas através de procedimentos

Dois terços destas pilhas são devolvidas, sendo

Informazioni su www.inobat.ch

mecânicos e químicos. Os metais recicla-

enviadas para a reciclagem. Mas um terço delas

dos obtidos do desmonte – principalmente

encontra seu fim no lixo caseiro. Infelizmente!

o zinco e o ferromanganese, uma liga de
ferro – são vendidos como matéria prima

O preço já inclui as taxas de descarte
Quem adquire pilhas e baterias tem direito a um descarte adequado.
O preço do produto já inclui uma taxa de descarte (VEG).

para uma segunda
utilização na
indústria.

