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1 Considerações Gerais
Sobre este

manual
O manual de instalação e funcionamento é parte integrante 
do produto. Antes de qualquer atividade, leia este manual e 
guarde-o num local onde possa estar acessível a qualquer 
altura.
O cumprimento destas instruções constitui condição prévia 
para a utilização apropriada e o manuseamento correto do 
aparelho. Observe todas as indicações e marcações.
A língua do manual de funcionamento original é o alemão. 
Todas as outras línguas deste manual são uma tradução do 
manual de funcionamento original.

2 Segurança
Este capítulo contém indicações fundamentais que 
devem ser observadas durante a instalação, operação e 
manutenção. Observe, ainda, as instruções e indicações 
de segurança nos próximos capítulos.
O incumprimento do presente manual de instalação e 
funcionamento acarreta perigos para as pessoas, o 
ambiente e o produto. Isto leva à perda de quaisquer 
direitos de indemnização por danos.
O incumprimento acarreta, por exemplo, os seguintes 
perigos:
• Perigo para as pessoas por influências elétricas, 

mecânicas ou bacteriológicas, bem como campos 
eletromagnéticos

• Poluição do meio-ambiente devido a fugas de 
substâncias perigosas

• Danos materiais
• Falha de funções importantes do produto

Sinalética de
indicações de

segurança

Este manual de instalação e funcionamento contém 
diversas indicações de segurança para evitar danos 
materiais e pessoais:
• As indicações de segurança relativas a danos pessoais 

começam com uma advertência e são precedidas do 
respetivo símbolo.
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• As indicações de segurança relativas a danos materiais 
começam com uma advertência e são apresentadas sem 
símbolo.

Advertências PERIGO!
Existe perigo de morte ou danos físicos graves em caso 
de incumprimento!
ATENÇÃO!
Existe perigo de danos físicos (graves) em caso de 
incumprimento!
CUIDADO!
O incumprimento pode causar danos materiais, sendo 
que é possível ocorrer uma perda total.
AVISO
Aviso útil para a utilização do produto.

Símbolos Neste manual são utilizados os seguintes símbolos:      

Qualificação de
pessoal

O pessoal é obrigado a:
• Estar informado sobre as normas localmente aplicá-

veis em matéria de prevenção de acidentes.
• Ter lido e compreendido o manual de instalação e 

funcionamento.
O pessoal é obrigado a possuir as seguintes 
qualificações:

 Perigo devido a tensão elétrica

 Símbolo de perigo geral

 Aviso de superfícies/fluidos quentes

 Cuidado com campos magnéticos

 Indicações



6 WILO SE 02/2022

pt

• Os trabalhos elétricos devem ser efetuados por um 
eletricista (conforme a norma EN 50110-1).

• A montagem/desmontagem tem de ser efetuada por 
um técnico com formação no manuseamento das fer-
ramentas e dos materiais de fixação necessários.

• A operação deve ser efetuada por pessoal que foi 
informado sobre o modo de funcionamento de toda a 
instalação.

Definição de «eletricista»
Um eletricista é uma pessoa com formação técnica ade-
quada, conhecimentos e experiência que é capaz de iden-
tificar e evitar os perigos da eletricidade.

Trabalhos elétricos • Os trabalhos elétricos devem ser efetuados por um 
eletricista.

• Respeitar as diretivas, normas e prescrições nacionais 
em vigor, bem como as indicações das empresas pro-
dutoras e distribuidoras de energia locais relativas à 
ligação à rede elétrica local.

• Antes de qualquer trabalho, desligar o produto da rede 
elétrica e protegê-lo contra a reativação.

• A ligação deve ser protegida com um disjuntor FI (RCD).
• O produto tem de ser ligado à terra.
• A substituição dos cabos com defeito deve ser efe-

tuada imediatamente por um eletricista.
• Nunca abrir o módulo de controlo e remover os ele-

mentos de comando.

Obrigações do
operador

• Todos os trabalhos devem ser realizados apenas por 
pessoal técnico devidamente qualificado.

• Garantir a proteção contra contacto no local de com-
ponentes quentes e de perigos elétricos.

• Permitir que sejam substituídos os cabos de ligação e 
os empanques mecânicos com defeito.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos 
ou mais e ainda por pessoas com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas ou com insuficiente 
experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas 
ou foram instruídas sobre a utilização segura do aparelho 
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e deste modo compreenderem os perigos resultantes. As 
crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e 
a manutenção por parte do utilizador não devem ser efe-
tuadas por crianças sem supervisão.

3 Descrição do produto e funções
Vista geral Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)

1 Corpo da bomba com ligações roscadas
2 Motor de rotor húmido
3 Labirintos de saída (4x em toda a volta)
4 placa de identificação
5 Parafusos do corpo
6 Módulo de controlo
7 Indicador LED
8 Botão de operação
9 Wilo-Connector, ligação de rede elétrica

10 Tecla de função
11 LED de funcionamento
12 LED indicador de avaria

Função Bomba de circulação de alta eficiência para sistemas de 
aquecimento de água quente com regulação integrada 
de pressão diferencial. É possível ajustar o modo de con-
trolo e a altura manométrica (pressão diferencial). 
A pressão diferencial é controlada através da velocidade 
da bomba.

Código do modelo
Exemplo: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO Bomba de circulação de alta eficiência
25 Ligação roscada DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = altura manométrica mínima em m 

(ajustável até 0,5 m)
6 = altura manométrica máxima em m com Q = 0 m³/h

130 Comprimento de construção: 130 mm ou 180 mm
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Especificações
técnicas

Indicador LED
• Indicação do valor nominal H da altura manométrica 

(pressão diferencial) em m.

• Indicação da velocidade constante selecionada 
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).

• Indicação do consumo de potência atual em W, em 
alternância com o fluxo atual em m³/h.

• Indicação de avisos e de avisos de avaria.

3.1 Elementos de comando
Botão de operação Rodar

• Selecionar a aplicação/o modo de controlo.
• Regular o valor nominal H da altura manométrica 

(pressão diferencial).
• Selecionar a velocidade constante.

Tensão de ligação 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Tipo de proteção IP Ver a placa de identificação (4)
Índice de eficiência energética IEE Ver a placa de identificação (4)
Temperaturas dos líquidos com uma 
temperatura ambiente máx. +40 °C

-10 °C a +95 °C

Temperaturas dos líquidos com uma 
temperatura ambiente máx. +25 °C

-10 °C a +110 °C

Temperatura ambiente admissível -10 °C a +40 °C
Pressão máx. de funcionamento 10 bar (1000 kPa)
Pressão mínima de alimentação a 
+95 °C/+110 °C

0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)

m³/h

m³/h

m³/h m³/h

m³/h m³/h
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Tecla de função Premir
• Iniciar a função de purga de ar.
• Ativar manualmente o reinício bomba.

3.2 Aplicações/modo de controlo e funções
Aquecimento
de radiadores

Recomendação no caso de sistemas de aquecimento de 
tubo duplo com elementos de aquecimento para a redu-
ção dos ruídos de fluxo nas válvulas termostáticas.
Pressão diferencial variável (Δp-v):
No caso de diminuição do caudal na rede de tubos, a 
bomba reduz a altura manométrica para metade.
Poupança de energia elétrica através da adaptação da 
altura manométrica ao caudal necessário e de menores 
velocidades do fluido.

Aquecimento
do piso

Recomendação para aquecimento do piso. 
Ou para tubagens de grandes dimensões ou todas as 
aplicações sem curvas características de tubagens variá-
veis (por ex., bombas de carga do reservatório de água 
quente), bem como sistemas de aquecimento de tubo 
único com radiadores.
Pressão diferencial constante (Δp-c):
A regulação mantém a altura manométrica definida 
constante independentemente do caudal bombeado.

H max

H

H min

Hs

Q

Hs1/2

 AVISO
Regulação de fábrica:  Δp-v, ½ Hmax

H max

H

H min

Hs

Q
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Velocidade
constante

Recomendação para instalações com resistência invariá-
vel que requerem um caudal constante.
Velocidade constante (I, II, III):
A bomba funciona de uma forma não controlada nas três 
velocidades fixas definidas.

Purga do ar
A função de purga de ar é ativada através da tecla de 
função e ventila a bomba automaticamente. 
O sistema de aquecimento não é ventilado.

Reinício manual
Um reinício manual é ativado através da tecla de função 
e desbloqueia a bomba, quando necessário (por ex., após 
uma paragem prolongada no período de verão).

4 Utilização prevista
As bombas de circulação de alta eficiência da série 
Wilo-Yonos PICO destinam-se exclusivamente à circulação 
de fluidos em instalações de aquecimento de água quente e 
sistemas semelhantes com caudais sempre diferentes. 
Fluidos autorizados:
• Água de aquecimento conforme a VDI 2035 

(CH: SWKI BT 102-01).
• Misturas de glicol-água* com uma percentagem 

máxima de glicol de 50 %.
* O glicol tem uma viscosidade mais elevada que a água. 
Em quantidades adicionadas de glicol, os dados de 
transporte da bomba devem ser corrigidos de acordo 
com a relação de mistura. 

max

H

min

II

III

I

Q

I II III
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Para a utilização prevista, ter em atenção este manual, 
assim como as indicações e a sinalética que se encon-
tram na bomba.

Utilização incorreta Qualquer outra utilização é considerada incorreta e inva-
lida qualquer direito à reclamação de responsabilidade.

5 Transporte e armazenamento
Equipamento

fornecido
• Bomba de circulação de alta eficiência com 

2 empanques mecânicos
• Wilo-Connector
• Manual de instalação e funcionamento

Inspeção de
transporte

Após a entrega, verificar de imediato quanto a danos de 
transporte e quanto à integridade e, se necessário, recla-
mar logo.

Condições de
transporte e

armazenamento

Proteger contra a humidade, a geada e as cargas mecânicas. 
Gama de temperatura admissível: -10 °C a +50 °C

 AVISO
Introduzir apenas misturas prontas a utilizar na 
instalação. Não utilizar a bomba para misturar o 
fluido na instalação. 

 ATENÇÃO!
Perigo de lesões ou danos materiais por utilização 
incorreta!  
• Nunca utilizar outros fluidos.
• Nunca permitir a realização de intervenções não 

autorizadas.
• Nunca operar fora dos limites de utilização 

indicados.
• Nunca efetuar remodelações arbitrárias.
• Utilizar apenas acessórios autorizados.
• Nunca operar com controlo de fase.
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6 Instalação e ligação elétrica
6.1 Instalação

A instalação só deve ser efetuada por técnicos 
qualificados.
 

Preparação • Se possível, escolher um local de instalação com boa 
acessibilidade.

• Ter em atenção a posição admissível de instalação 
(Fig. 2) da bomba e, se necessário, rodar a cabeça do 
motor (2+6). 

 ATENÇÃO!
Perigo de queimaduras devido a superfícies quentes! 
O corpo da bomba (1) e o motor de rotor húmido (2) 
podem ficar quentes e queimar, em caso de contacto.
• Durante o funcionamento, tocar apenas no módulo 

de controlo (6).
• Antes de realizar trabalhos, deixar arrefecer a bomba.

 ATENÇÃO!
Perigo de queimaduras devido a fluidos quentes! 
Os fluidos quentes podem queimar. Antes da instalação 
ou desmontagem da bomba, ou antes de os parafusos 
do corpo serem soltos (5), ter em atenção o seguinte:
• Deixar o sistema de aquecimento arrefecer comple-

tamente.
• Fechar as guarnições de fecho ou esvaziar o sistema 

de aquecimento.

CUIDADO!
Uma posição de instalação incorreta pode danificar a 
bomba.
• Selecionar o local de instalação de acordo com a 

posição de montagem admissível (Fig. 2).
• O motor deve ser sempre montado na horizontal.
• A ligação elétrica não pode apontar para cima.
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• Para facilitar a substituição da bomba, montar guarni-
ções de fecho à frente e atrás da bomba.

• Alinhar lateralmente a guarnição de fecho superior.
• Ao montar na alimentação de instalações abertas, 

ramificar a alimentação de segurança à frente da 
bomba (EN 12828).

• Concluir todos os trabalhos de soldadura e brasagem.
• Lavar o sistema de canalização.

Rodar a cabeça
do motor

Rodar a cabeça do motor (2+6) antes da instalação e da 
ligação da bomba.
• Se necessário, retirar o isolamento térmico.

• Fixar a cabeça do motor (2+6) e desaparafusar 
4 parafusos do corpo (5).

• Rodar cuidadosamente a cabeça do motor (2+6).
• Ter em atenção a posição admissível de montagem 

(Fig. 2) e a seta de direção no corpo da bomba (1). 
• Enroscar os 4 parafusos no corpo (5) (4-7,5 Nm).

CUIDADO!
A água de fuga pode danificar o módulo de controlo.
• Alinhar a guarnição de fecho superior de modo que a 

água de fuga não possa pingar no módulo de 
controlo (6).

 ATENÇÃO! 
perigo de morte devido a campo magnético!
Perigo de morte para pessoas com implantes médicos 
devido aos ímanes permanentes instalados na bomba.
• Nunca retirar o rotor.

1

5

2

6

CUIDADO!
Os danos no empanque mecânico interior provocam 
fugas.
• Rodar cuidadosamente a cabeça do motor (2+6), 

sem a retirar do corpo da bomba (1).
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Instalar a bomba Durante a instalação, ter em conta o seguinte:
• Prestar atenção à seta de direção no corpo da 

bomba (1).
• Instalar mecanicamente sem tensão, com motor de 

rotor húmido situado na horizontal (2).
• Colocar empanques mecânicos nas ligações roscadas.
• Aparafusar as uniões roscadas.
• Proteger a bomba contra torção com uma chave de 

boca e apertá-la com firmeza nas tubagens.
• Se necessário, colocar novamente o isolamento 

térmico.

6.2 Ligação elétrica 
Ligação elétrica apenas por um eletricista qualificado.

1

2

3

CUIDADO!
A falta de dissipação de calor e a água de condensação 
podem danificar o módulo de controlo e o motor de 
rotor húmido.
• Não isolar o motor de rotor húmido (2).
• Deixar todos as aberturas de escoamento de 

condensados (3) abertas.

 PERIGO!
Perigo de morte devido a tensão elétrica! 
Em caso de contacto com peças sob tensão existe o 
perigo iminente de morte.
• Antes de qualquer trabalho, desligar o fornecimento 

de tensão e proteger contra o reinício automático.
• Nunca abrir o módulo de controlo (6) e remover os 

elementos de comando.
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Preparação • O tipo de corrente e a tensão têm de corresponder aos 
dados da placa de identificação (4).

• Amperagem máxima: 10 A, retardada.
• Operar a bomba apenas com tensão alternada 

sinusoidal.
• Considerar a frequência de ligação: 

- Ligações/desligamentos via tensão ≤ 100/24 h. 
- ≤ 20/h com uma frequência de comutação de 

1 min. entre ligações/desligamentos via tensão.

• Estabelecer ligação elétrica através de um cabo de 
ligação fixo com um dispositivo de encaixe ou com um 
interruptor omnipolar com, pelo menos, 3 mm de 
abertura de contactos (VDE 0700/Parte 1).

• Para a proteção de água de fuga e para o alívio de tra-
ção no prensa-fios, utilizar um tubo de ligação com 
diâmetro exterior suficiente (por ex. H05VV-F3G1,5).

CUIDADO!
A tensão comutada pode levar a danos eletrónicos.
• Nunca operar a bomba com controlo de fase.
• Na ligação/no desligamento da bomba através do 

comando externo, desativar uma temporização da 
tensão (por ex., controlo de fase).

• Em aplicações em que não seja claro se a bomba é 
operada com tensão comutada, deixar que o fabri-
cante da regulação/da instalação confirme que a 
bomba é operada com tensão alternada sinusoidal.

• Em casos individuais, verificar a ligação/o desliga-
mento da bomba através do Triacs/relé semi-
condutor.

 AVISO
A corrente de ligação da bomba é < 5A. Se a bomba 
for comutada através de um relé "ON" e "OFF", deve 
garantir-se que o relé tem condições para comutar 
uma corrente de ligação de, pelo menos, 5A. Se 
necessário, obter informações junto do fabricante 
da caldeira/regulação da caldeira.
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• Em temperaturas dos líquidos acima dos 90 °C, utilizar 
um tubo de ligação resistente ao calor.

• Garantir que o tubo de ligação não toca nem nas tuba-
gens, nem na bomba.

Montar o
Wilo-Connector

• Desligar o cabo de ligação do fornecimento de tensão.
• Ter em atenção a ocupação dos terminais (PE, N, L).
• Ligar e montar o Wilo-Connector (Fig. 3a a 3e).

Ligar a bomba • Ligar a bomba à terra.
• Ligar o Wilo-Connector (9) ao módulo de controlo (6), 

até que o mesmo encaixe (Fig. 3f).

Desmontar o
Wilo-Connector

• Desligar o cabo de ligação do fornecimento de tensão.
• Desmontar o Wilo-Connector com a chave de fendas 

adequada (Fig. 4).

7 Arranque
Arranque apenas por técnicos qualificados.

7.1 Purga do ar
• Encher e purgar o ar da instalação de forma adequada.
Se a bomba não purgar o ar automaticamente:
• Ativar a função de purga de ar através da tecla de 

função, premir 1x por pouco tempo, o LED acende a 
verde.

A função de purga de ar arranca após 5 segundos e 
tem uma duração de 10 minutos.

O indicador LED indica, de baixo para cima, barras em 
movimento.

• Para cancelar, premir a tecla de função durante alguns 
segundos.

1x

 AVISO
Após a purga do ar, o indicador LED mostra os 
valores previamente definidos da bomba. 
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7.2 Ajustar o modo de controlo e a altura 
manométrica
O tamanho dos símbolos da casa apresentados e as 
informações servem apenas de orientação para a regula-
ção da altura manométrica, sendo que se recomenda um 
cálculo mais preciso para a regulação. Com a regulação 
são apresentados em simultâneo os valores da altura 
manométrica em incrementos de 0,1 m.

Aquecimento
de radiadores

Pressão diferencial variável (Δp-v):
• Selecionar a gama de regulação da aplicação.
• Regular o valor nominal H da altura manométrica 

(pressão diferencial variável).
O indicador LED indica o valor nominal H definido da 

altura manométrica em m.

Aquecimento
do piso

Pressão diferencial constante (Δp-c):
• Selecionar a gama de regulação da aplicação.
• Regular o valor nominal H da altura manométrica 

(pressão diferencial constante).
O indicador LED indica o valor nominal H definido da 

altura manométrica em m.

H+

H-

Bomba Número de radiadores

Yonos PICO…/1-4 m 8 12 15
Yonos PICO…/1-6 m 12 15 20
Yonos PICO…/1-8 m 15 20 30

H+

H-
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Velocidade
constante

Velocidade constante I II III:
• Selecionar a gama de regulação da velocidade con-

stante.
• Ajustar a velocidade I II ou III.
O indicador LED mostra a velocidade definida c1, 

c2 ou c3 de acordo com a curva característica de 
regulação.

Concluir a regulação • Não rodar o botão de operação durante 2 segundos.
• O indicador LED pisca 5 vezes e muda para o consumo 

de potência atual em W, em alternância com o fluxo 
atual em m³/h.

8 Paragem
Parar a bomba Parar imediatamente a bomba em caso de danos no tubo 

de ligação ou em outros componentes elétricos.
• Desligar a bomba do fornecimento de tensão.
• Contactar o serviço de assistência da Wilo ou um téc-

nico especializado.

Bomba Número de metros quadrados das áreas aquecidas 
em m²

Yonos PICO…/1-4 m - 80 120
Yonos PICO…/1-6 m 80 150 220
Yonos PICO…/1-8 m > 220

H+H-

 AVISO
No caso de uma interrupção do fornecimento de 
energia, todas as regulações e indicações perma-
necem guardadas. 
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9 Manutenção
Limpeza • Servindo-se de um pano do pó seco, limpar cuidado-

samente a bomba de sujidade.
• Nunca utilizar líquidos ou detergentes agressivos.

10 Avarias, causas e eliminação
Eliminação de avarias apenas por um técnico especiali-
zado, trabalhos na ligação elétrica apenas por um eletri-
cista qualificado.

10.1 Avisos
• O aviso é indicado através do indicador LED. 
• O LED de indicação de avaria não acende.
• A bomba continua a funcionar com uma capacidade 

de transporte limitada.
• O estado de funcionamento com avaria assinalado 

não pode ser apresentado durante um longo período 
de tempo. Eliminar a causa.

Avarias Causas Eliminação
A bomba não 
funciona com a 
alimentação de 
corrente ligada

Fusível elétrico 
avariado

Verificar os fusíveis

A bomba não tem 
tensão

Eliminar a interrupção de tensão

A bomba produz 
ruídos

Cavitação devido a 
pressão inicial 
insuficiente

Aumentar a pressão do sistema 
dentro do intervalo admissível
Verificar a regulação da altura 
manométrica e, se necessário, 
reduzir a altura

O edifício não 
aquece

Potência calorífica 
das superfícies de 
aquecimento 
demasiado baixa

Aumentar o valor nominal
Colocar o modo de controlo em Δp-c
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10.2 Avisos de avaria
• O aviso de avaria é indicado através do indicador LED.
• O LED de indicação de avaria acende a vermelho.
• A bomba desliga-se (dependendo do código de erro), 

tenta arranques cíclicos.

LED Avarias Causas Eliminação
E07 Funcionamento do 

gerador
Passagem do sistema 
hidráulico mas a bomba 
não tem tensão

Verificar a tensão

E11 Funcionamento a 
seco

Ar na bomba Verificar a quanti-
dade/pressão da 
água

E21 Sobrecarga Motor com funcionamento 
arrastado, operação da 
bomba fora das especifi-
cações (p. ex. elevada 
temperatura do módulo). 
A velocidade é inferior à do 
funcionamento normal.

Verificar as condi-
ções ambientais

LED Avarias Causas Eliminação
E04 Baixa tensão Fornecimento de tensão 

insuficiente no lado de 
entrada da rede demasiado 
reduzido

Verificar a tensão

E05 Sobretensão Fornecimento de tensão 
no lado de entrada da rede 
demasiado elevado

Verificar a tensão

E10 Bloqueio Rotor bloqueado Ativar o reinício 
manual ou contac-
tar o serviço de 
assistência

E23 Curto-circuito Corrente de motor 
demasiado elevada

Solicitar o serviço 
de assistência

E25 Contacto/
bobinagem

Bobinagem avariada Solicitar o serviço 
de assistência
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Reinício manual • A bomba tenta reiniciar automaticamente, quando for 
detetado um bloqueio.

Se a bomba não reiniciar automaticamente (E10):
• Ativar o reinício manual através da tecla de função, 

premir 2x por pouco tempo, o LED acende a verde.
O reinício é efetuado após 5 segundos e tem uma 

duração de 10 minutos.
O indicador LED mostra os segmentos exteriores em 

rotação no sentido horário.
• Para cancelar, premir a tecla de função durante alguns 

segundos.

Se não for possível eliminar uma avaria, contactar um 
técnico especialista ou o serviço de assistência da 
Wilo.

E30 Sobreaqueci-
mento do módulo

Interior do módulo 
demasiado quente

Verificar as condi-
ções de utilização 

E36 Módulo avariado Sistema eletrónico 
avariado

Solicitar o serviço 
de assistência

LED Avarias Causas Eliminação

2x

 AVISO
Após o reinício efetuado, o indicador LED mostra 
os valores previamente definidos da bomba. 
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11 Remoção
Informação relativa à recolha de produtos elétricos e 
eletrónicos usados
A remoção correta e a reciclagem adequada destes pro-
dutos evitam danos ambientais e perigos para a saúde 
pessoal.

Para um tratamento, reciclagem e eliminação adequada 
dos produtos usados em questão, ter em atenção os 
seguintes pontos:
• Entregar estes produtos somente nos pontos de reco-

lha certificados e previstos para tal.
• Respeitar as normas locais vigentes!
Solicitar informações relativas à remoção correta junto 
da comunidade local, do departamento de tratamento 
de resíduos limítrofe ou ao distribuidor, no qual o pro-
duto foi adquirido. Poderá encontrar mais informações 
acerca da reciclagem em www.wilo-recycling.com.

 AVISO
Proibição da remoção através do lixo domés-
tico!
Na União Europeia este símbolo pode aparecer 
no produto, na embalagem ou nos documentos 
anexos. Isto significa que os produtos elétricos 
e eletrónicos em questão não devem ser elimi-
nados com o lixo doméstico.
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