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Guia para correta classificação do lixo doméstico・modo de jogar・calendário de coleta p/2008 

A partir de outubro vai mudar dias de recolhimento de lixo. Não haverá recolhimento aos sábados. Lixos combustíveis serão recolhidos 
duas vezes p/semana. 

(1)Lixos não coletados pela cidade 
  Começou o serviço de recolhimento e reciclagem de PC usados provenientes de 

lares. O mecanismo de recolhimento autônomo e de reciclagem são seguintes: 
 ① Quando o seu PC tornou obsoleto, peça o seu recolhimento ao fabricante. Se o 

produto não levar a marca de reciclagem, pague a taxa de recolohimento 
exigida pelo fabricante. 

 ② O fabricante enviará pelo correio uma etiqueta “Eco Yubin Pack Denpyou” 
ao cliente.  

 ③ Embale o PC e junte a etiqueta. 
 ④ Leve ao correio mais próximo ou peça o seu recolhimento a domicílio.(Porém 

exclui o Kaniyubinkyoku) 
 ⑤ O correio despachará os PC recolhidos ao Centro de reciclagem de PC usados.
 ⑥ No Centro os PC usados serão transformados em novos recursos de PC. 

 
 Objetos de reciclagem          

   

Desk-Top      Note PC CRT Display   Liquid Crystal Display     
 Indicação da marca            
 

 

 
Destampe e lave a  
garrafa  

 

O que leva essa marca  
deve ser jogado junto com 
papéis e revisitas velhas. 

 

 

O que leva essa 
marca jogue junto 
com as embala- 
gens plásticas. 

 Preste a atenção nessa 
marca. Se tiver essa marca 
o seu recolhi- 
mento é gratuito.Do 
contrário será pago.  

(2)Lixos não coletados pela cidade  
Os itens abaixo discriminados não são recolhidos pela cidade. Peça o serviço de 
de recolhimento a loja ou de despachante especializado. 
Refrigerador, congelador, máquina de lavar roupas, condicionador de ar, TV(do 
tipo tubo de vácuo), PC, pneu, bateria, bujão de gás, motocicleta, concretos, 
blocos de tijolo, terra e areia, cinzas, tatami, óleo, latas de tinta(com conteúdo), 
parafina, garrafas e latas contendo  produtos químicos agrícolas e drogas 
especiais, lixo hospitalar (solicite a órgãos médicos correlacionados).  

 

(3)Itens não coletados pela cidade  
Os lixos provenientes de atividades do escritório,do comércio,das fábricas não 
são coletados pela cidade. Os lixos domésticos ali gerados são coletados 
mediante solicitação e seu serviço será pago. 

 

Sacos que podem ser utilizados 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sacos que não podem ser utilizados: 
Sacos pretos, sacos coloridos e caixas de papelão 

 

Modo correto de classificacao do lixo・dias de coleta    ◯ Coloque o lixo até 8:30 da manhã. 
◯ Mantenha limpa a estação coletora de lixo 

 

Dia de coleta Tipo de lixo Tipo de lixo O que pode ser jogado Modo de jogar o  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 
semi-transparente, fazendo o nó na boca 

2 vezes 
p/semana 

Lixos de grande 
porte 

Móveis, eletrodomésticos, bicicletas, “futom”, 
panelas, vasilhas até 18 litros. 

Jogue sem embrulhar,pregado uma etiqueta 
不用品―objeto em desuso- 

1 vez p / 2 
semanas 

Lixos não 
combustíveis 

Vidros, porcelanas, latas p/tintas ･ óleo,spray, 
lâmpadas  

Jogue sem embrulhar nas vasilhas 
determinadas p/cidade 

Lixos tóxicos Pilhas, lâmpadas fluorescentes, termômetros, 
espelhos. 

As pilhas e os termômetros devem ser 
jogadas embaladas em sacos amarelos e as 
lâmpadas fluorescentes e os espelhos em 
sacos transparentes fornec. p/cidade 

 

Lixos de grande 
porte lixos não 
combustíveis 

Materiais plásticos 
fora recipientes 
plásticos 

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

Jogue embalado num saco transparente 

1 vez p / 2 
semanas 

Latas p/bebidas Latas p/refrigerantes･cerveja・saque･aguardentes Jogue sem embalar na cesta de cor azul 
 Latas Latas excluindo as 

p/bebidas 
Latas p/produtos alimentícios enlatados como ･

algamarinhas, doces, chá, etc. Jogue sem embalar na cesta de cor amarelo 
1 vez p / 2 
semanas 

Garrafas 
transparentes Garrafas transparentes Jogue sem embalar na cesta de cor azul 

Garrafas de cor Garrafas de cor Jogue sem embalar na cesta de cor verde  
Garrafas de vidro 
Garrafas plásticas 

Garrafas  
plásticas 

Garrafas  plásticas p/refrigerantes,p/bebidas 
alcoólicas que levam a marca PET Jogue embalado num saco transparente 

1 vez p / 2 
semanas 

Jornais e papéis 
volantes Jornais e papéis volantes 

Revistas  Revistas sacos de papel p/embalagens 
Caixas de papelão Caixas de papelão 
Tecidos  Roupas, cortinas, cobertores, lençóis, etc. 

 
Espécies de 
papéis velhos  

Embalagens de 
papel 

Embalagem de papel, excl.aquelas c/revestimento 
interno de alumínio 

Separe em 5 espécies:jornais･papéis volantes, 
revistas, caixas de papelão, tecidos, embalagens de 
papel, amarre-as e jogue sem embrulhar,no dia de 
chuva, jogue embaladas em saco transparente ou 
deixa p/o próximo dia de coleta 

1 vez p / 2 
semanas 

 
Embalagens- 
plásticas 

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 super 
mercado. Embalagem p/ovos, bandeja p/alimentos, caixas de 

isopor, tampap/garrafas plásticas e de vidro. 

Jogue em saco transparente. 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 p/semana 

 

Saco incolor,transparente   Saco semi-transparente   Sacos de supermercado 
                         (so p/lixos combustíveis)   (sacos semi-transp) 


