
ポルトガル語

Lixos que não são aceitos em posto de coleta de lixos de grande porte

Tipos de lixo Modo de jogar e observações Exemplos de lixo

Latas de spray
 (Remover sem falta o gás furando

a lata, por exemplo, com um prego.)

Aparelhos elétricos
 (que não usam fios elétricos)

Pequenos objetos
metálicos

Lâminas de
barbear

Frasco de vidro de cosméticos, etc.

Placas de vidro, copos Vidros refratários, pratos e tigelas

Louças e porcelanas

. Recipientes, sacos e
embalagens com a marca
indicativa de plástico

. Redes e invólucros de
verduras e frutas

. Isopor

Caixas de ovos,
frutas, presunto, etc.

Recipientes de marmita
de loja de conveniência,

“natto”, tofu, etc.
Embalagens de cup

noodle, pudim,
gelatina, etc.

Recipientes de detergente,
xampu, condicionador,

cosméticos, etc.

Latas de refrigerantes, cervejas, conservas, doces, comidas
de animais de estimação, etc.

Separar em 3 tipos
《Incolor, Marrom e
  Outras cores》

Outras cores
(azul, verde, preta, etc.)MarromIncolor * Não há necessidade de

remover o rótulo.
* As garrafas de leite, cerveja

e saquê (1,8 litros (“Issho-bin”))
devem ser devolvidas à loja
onde foram adquiridas.

* Somente óleo vegetal de cozinha
Não é possível reciclar óleo animal, óleo de máquina, etc.

Caixas de leite, suco, etc. 
(Lavar bem e abrir.)

◎Lâmpadas fluorescentes
◎Lâmpadas comuns

◎Pilhas
　Grande, média, pequena,
　palito, palito-mini, quadrada

Papel cartão
 (caixas de cigarro ou de doces)

Pano velho
 (pano velho, cobertor, lençol,

toalha, roupas, etc.)

Aparelhos elétricos
 (que utilizam fios elétricos)

Sofá

Motocicleta

Pneus

Bateria

Piano

Latas com capacidade
superiora cerca de

18 litros

Móveis Tatame

Bicicleta

Jornais, encartes
 (inclusive envelopes, papéis

de embrulho, etc.)

Revistas
 (com páginas presas com

grampo ou cola) Papelão
 (ondulado, quando visto de lado)

Televisor
 (inclusive LCD

ou plasma)

Ar-condicionado

PC

Geladeira
 (inclusive

freezer)

Extintor de incêndio, bujão de gás

* Não é possível
reciclar estes
itens se estiverem
sujos.

Lixos plásticos
《lixos recicláveis》

Garrafas

Óleo de cozinha

Embalagens de
papel

Artigos de metal

Posto de coleta de lixos de grande porte

Vidros, louças e
porcelanas

Garrafas PET

Tipos de lixo Modo de jogar e observações Exemplos de lixo

1. Jogar o lixo em saco determinado pela cidade.
2. Não colocar lixo que não possa ser queimado.
3. Jogar em local estabelecido na área.
4. Escoar completamente a água do lixo de cozinha.

1. Jogar o lixo em saco determinado pela cidade.
2. Não colocar lixo que não seja lixo plástico.
3. Jogar em local estabelecido na área (mesmo local 

de coleta do lixo que pode ser queimado).
4. Jogar após limpar o resto do conteúdo ou lavar o 

plástico que esteja sujo.

1. Separar em latas de alumínio e de aço.
2. Jogar em local estabelecido na área.
3. Lavar o interior da lata.
4. Separar também as tampas.

1. Separar em garrafas incolores, marrons e de outras 
cores.

2. Jogar em local estabelecido na área.
3. Lavar o interior da garrafa.
4. Remover a tampa, e jogar separando-se em lixo 

plástico, alumínio e aço.

1. Não jogar itens de PET que não tenham formato de 
garrafa.

2. Jogar em local estabelecido na área.
3. Lavar o interior da garrafa.
4. Remover a tampa e o rótulo, e jogar como plásticos.

1. Lavar as embalagens e abri-las.
2. Secar bem e amarrá-las em feixe.
3. Jogar em local estabelecido na área.
4. Não jogar em dias de chuva.

1. São coletadas somente 3 vezes por ano (abril, 
agosto e dezembro).

2. Jogar em local estabelecido na área.
3. As embalagens e recipientes que usou para 

carregar as pilhas e as lâmpadas devem ser levados 
de volta e jogados como papéis ou plásticos.

1. Não colocar lixo que pode ser queimado.
2. Jogar em local estabelecido na área (mesmo local 

de coleta do lixo reciclável).
3. Deve-se remover sem falta o gás das latas de spray.

1. Não colocar lixo que pode ser queimado.
2. Jogar em local estabelecido na área (mesmo local 

de coleta do lixo reciclável).
3. Deve-se remover sem falta o gás das latas de spray.

1. Limita-se a óleo vegetal de cozinha.
2. Remover restos de fritura coando o óleo com 

coador, peneira, etc.
3. Jogar em local estabelecido na área.

. Artigos de
borracha

. Outros itens
que podem
ser queimados

Papéis Artigos de couro

Fraldas descartáveis
 (sem excremento)

“Futons”, tapetes
 (cortar em quadrados de 
 no máx. 50cm de lado.)

As embalagens de
papel, pilhas, lâmpadas
fluorescentes e
lâmpadas comuns
podem ser jogadas
também em posto de
coleta de lixos de
grande porte.

Estes itens devem ser levados à loja onde foram 
adquiridos.

Eletrodomésticos que a fabricante ou a revendedora 
efetua a reciclagem, de acordo com a “Lei de 
Reciclagem de Eletrodomésticos”.

Lixo produzido na prestação de serviços por uma empresa, lixo produzido na demolição de 
uma construção (por ex., entulho), lixo produzido por empresa, estabelecimento agrícola, 
estabelecimento comercial, bar e restaurante, hospital, fábrica, etc. e lixos industriais.

Eletrodomésticos que a fabricante do produto efetua 
a reciclagem.

Lixo de empresas

Lavadora de
roupas
Secadora

*A garrafa pode ser jogada sem remover o anel do gargalo ou a asa.

* Jogar o lixo até as 8h30 da manhã do dia da coleta.
* O lixo que não pode ser queimado e o lixo reciclável (que é coletado no dia estabelecido para recicláveis) devem ser colocados nos cestos ou tambores próprios, dispostos em local estabelecido na área. 

Itens coletados no ponto de coleta

Itens coletados no ponto de coleta de recicláveis

Lixo reciclável

Lixo que não pode ser queimado

Somente embalagens de
comidas ou bebidas

Somente embalagens de
comidas ou bebidas

Somente embalagens de
comidas ou bebidas

Lixo que pode
ser queimado

Recomenda-se reciclar o lixo de cozinha
através de compostos orgânicos, etc.

Quando for adquirir recipiente para fazer
a compostagem, recomenda-se utilizar o
sistema de subsídio fornecido pela cidade.

Latas
(inclusive tampas)

Somente recipiente que tenha
a forma de garrafa, e possua a indicação “          “.

*As caixas com forração interna de
alumínio devem ser jogadas como
lixo que pode ser queimado.

Pilhas
Lâmpadas fluorescentes

e lâmpadas comuns *As pilhas-botão e as pilhas
recarregáveis devem ser devolvidas
à loja em que foram adquiridas.

. Latas que não podem ser recicladas

. Papel laminado

. Folha de alumínio

. Aquecedor portátil descartável

. Outros lixos que não podem ser
queimados

○ Separar sem falta o lixo antes de levar ao posto
　 de coleta.
○ O lixo será recebido no posto de coleta de lixos
　 de grande porte.
○ Só se aceita lixo de aterro, tais como telhas,
　 entulhos, tijolos, etc., quando transportado em
　 veículos de motor leve (kei jidosha) ou comuns
　 (futsu jidosha).

【Dias em que o posto não funciona】
　Quartas e quintas-feiras, final e início do ano
【Horário de recebimento】
　Das 8h30 às 16h30

Papéis e panos velhos

Lixos de grande porte
. Mato aparado      
. Galhos cortados
. Fogão a gás          
. Aquecedor
. Aquecedor solar, 
. Aquecedor de água, etc.,
desmontado pela própria
pessoa

. Equipamentos agrícolas   

. Materiais agrícolas    

. Defensivos agrícolas

. Óleo velho   

. Tinta, etc.

Pode haver adição de
itens, de acordo com
uma possível reforma
da lei.


