
ポルトガル語版 

Guia para correta classificação do lixo doméstico・modo de jogar・calendário de coleta p/2017 
 

Palavras chaves de redução de 

lixo[3R] 

(1) Lixos não coletados pela cidade  (2) Lixos não coletados pela cidade 
A cidade não estará fazendo mais a reciclagem dos
eletrodomésticos 
como: ar 
condicionado, 
televisores, geladeira, 
freezer, lavador de 
roupa, secador de roupa. 

Os itens abaixo discriminados não são recolhidos pela cidade. Peça o serviço de 
recolhimento a loja ou de despachante especializado. 
PC, pneu, bateria de carro e motocicleta, bujão de gás, motocicleta, bloco de concretos 
e tijolo, extintor, pedra, terra e areia, cinzas,” tatami”, garrafa e lata com inseticidas e 
drogas especiais, latas de tinta (com conteúdo), combustível, óleo, parafina(com 
conteúdo), lixo hospitalar (solicite a órgãos médicos correlacionados). 

Vamos reduzir o lixo para ter uma 
sociedade tipo circulante. 
① Reduce …Reduzir 
② Reuse …Usar novamente 

③ Recycle…Reciclar o recurso 

� Caso adquira um novo eletrodoméstico peça a loja onde adquiriu o produto 
recolher o velho. Caso queira desfazer do eletrodoméstico, leve até a loja onde 
adquiriu o produto, o preco varia conforme a loja, confirme o preço na loja. 

� Caso nao saiba mais a loja onde adquiriu o produto, leve ate umas das lojas de 
reciclagem (vide em baixo) pague a valor da reciclagem numa das agencies de 
correio da cidade 

� Caso não possa levar o produto, peça loja de reciclagem recolher o produto. 
� O transporte será cobrado. Confirme a loja de reciclagem no Kankyo-ka 

(3) Itens não coletados pela cidade 

Os lixos provenientes de atividades do escritório, do comércio, das fábricas não são 
coletados pela cidade.  

Sacos que podem ser utilizados  

Saco incolor, transparente 
Saco semi-transparente 
(p/lixos combustíveis) 

Sacos de supermercado 
(sacos semi-transparentes) 

Valor da recicalgem yen    

Ar 
condiciona

do 
Televisor Geladeira 

Lavador 
de roupa 

Secador de 
roupa 

1.404~ 
15 polegadas 1.836~ Abaixo de170 litros 3.672~ 

2.484~ 2.484~ 
16 polegadas 2.916~ Acima de 170litros 4.644~ 

☆A valor varia conforme a marca do produto.. 

Loja de reciclagem  Sacos que não podem ser utilizados  

Kinoshita friend   Tokorozawa –shi Oaza Sakanoshita 1142  Telefone  04-2944-1896 Saco preto ou sacos colorido, caixas de papelão, sacos de papel. 

Atenção 
� Deve jogar o lixo até 8:00 da manhã. 
� Pede a loja recolher eletrodomésticos de grande porte e móveis na ocasião da compra. 
� Lixo de grande porte (1 produto, uma vez, por família) 
� Como lixo de mudança, lixo em grande quantidade, não podem ser jogados na estação 

coletora. Ligue para Jichikankyou-ka antes, no caso de levar à fábrica de limpeza.  . 
� Manter limpa a estação coletora com a colaboração dos usuários da 

comunidade. 
● Fazer a exaustiva classificação do lixo e diminuir a quantidade. 

    

Destampe e 
lave a 
garrafa e 
jogue. 

O que leva essa 
marca, jogue junto 
com papéis e 
revisitas velhas. 

O que leva essa marca 
jogue junto com as 
embalagens plásticas. 

 

  Modo correto de classificaçao do lixo・dias de coleta  ◯ A cor da linha esquerda refere-se ao dia de coleta do lixo classificado 
por rota.  

 
Dia de coleta e tipo de lixo Tipo de lixo O que pode ser jogado Modo de jogar o lixo frequência  
 Lixos 

combustíveis 
Lixos combustíveis 

Lixos orgânicos, papéis, produtos de borracha, de couro 
(>30cm) ･almofadas, folhas･galhos vegetais (>30cm). 

Jogue embalado num saco transparente ou semitransparente, 
fazendo o nó na boca.Eliminar bem o líquido do lixo orgânico. 

2 vezes por 
 semana 

 

Lixos  não 
combustíveis 

Lixos de grande 
porte 

Aspirador de pó, ventilador, fogão a gás, prancha e sapatos 
para esqui, móveis,  borracha, couro(<30 cm ) , bicicleta, 
carpete, almofada, frigideira, panela, tabua de cozinha de 
madeira.. 

Móveis e lixo de porte grande jogue reduzindo o tamanho, 
caso não der, jogue assim mesmo, Não coloque o lixo de 
forma que transtorne o trânsito. Coloque “FUYOHIN” na 
bicicleta que vai jogar. 
※  Objetos grandes de material plástico(mais de 90% 
sendo de material plástico)devem ser jogados como 
material plástico fora recipientes plásticos. 

Recolhimento 
quinzena Lixos não 

combustíveis 
Vidros, porcelanas, latas p/tintas/óleo(vazio), as varetas do 
guarda-chuva, brinquedo metálico 

Jogue embalado num saco plástico transparente ou  
semitransparente o vidro, lâmina, artigos partidos, 
colando um papel escrito ”KIKEN”. Lata de tinta ou 
óleo só podem ser jogados terminados de usar o 
conteúdo. 

Lixos tóxicos 
Pilhas, lâmpadas fluorescentes, termômetros, 
espelhos, Isqueiros descartáveis, latas de spray, bujão 
de gás portátil. 

As pilhas e os termômetros devem ser jogadas 
embaladas em sacos amarelos. Latas de spray jogue 
assim que ficar vazio. As lâmpadas fluorescentes e os 
espelhos em sacos transparentes e semitransparentes 
separado. 

 Latas para 
bebidas Latas para bebidas Latas para refrigerantes/cerveja/saque/aguardentes 

Destampe e lave a lata por dentro e jogue na rede azul da 
estação. Amasse as latas de alumínio antes de jogar.  

Recolhimento 

quinzenal 

 

Espécies de papéis 
velhos 

Jornais e papéis 
volantes Jornais e papéis volantes Classifique em 5 itens, amarre e jogue. Corte e abra o pacote de 

papel com uma tesoura, lave com água, seque e jogue. 
Jogue tecidos embalados num saco transparente ou 
semitransparente ou guarde para semana seguinte para jogar no 
dia ensolarado.  

Recolhimento 
quinzenal 

Revistas e papéis  Revistas, sacos de papel e papéis de embalagem 
Caixas de papelão Caixas de papelão 
Tecidos Roupas, cortinas, cobertor, lençol,  cobertor de toalha 
Pacote de papel Pacote de papel (exclui alumínio usado por dentro)  

 Garrafas de 
vidro e 
materiais 
plásticos fora 
recipientes 
plásticos 

Materiais plásticos 
fora recipientes 
plásticos 

Objetos de escritório, brinquedos, escovas de dentes, 
pentes, mangueiras, fitas-cassetes, video-cassete, esteiras, 
CD, bacia. 

Jogue embalado num saco transparente ou 
semitransparente. Fitas-cassetes e vídeo –cassete jogue 
embalados num saco transparente ou semitransparente.  Recolhimento 

quinzenal 
Garrafas de vidro 

Para bebidas alcoólicas, vinagre, molho de salada, 
café, produtos cosméticos.  

Destampe e lave por dentro, separe por garrafa colorida 
das garrafas transparentes e brancas e jogue embaladas 
num saco transparente ou semitransparente. 

 

Embalagens- 
plásticas 
/Garrafa de 
polietileno 

Embalagens 
plásticas 

Recipientes plásticos p/alimentos como margarina･lamem･pudim･
geléia･óleo･temperos e p/detergentes e shampú ･ sacos plásticos 
p/embalar doces e pão e sacos de supermercado. Embalagem p/ovos, 
bandeja p/alimentos, caixas de isopor, tampap/garrafas plásticas e de 
vidro, maionese, wasabi(rábano-silvestre), pasta de 
dente, cola. 

Jogue em saco transparente ou semitransparente. Mas antes de 
jogar lave com água ou limpe o conteúdo dos recipientes 
plásticos. Quanto a caixa de isopor, jogue fazendo-as em pedaços 
menores de 20cm 

1 vez  por 
 semana 
 

Garrafa de 
polietileno 

Para refrigerantes, bebidas alcoólicas,, mirin,  shoyu, vinagre, molho 
de salada que levam a marca PET. 

Retire o rótulo e destampe, lave com água e esmague e jogue na 
rede apropriada. 

Miyoshimachi  
Yakuba Kankyoka 
Tel:049-258-0019 


