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Lixo Queimável
O lixo biodegradável (de cozinha) que geralmente é 
jogado no lixo queimável, você mesmo pode reciclar 
com facilidade. Usando o aparelho de compostagem 
para lixo de cozinha, o lixo se transforma num ótimo 
fertilizante. Não jogue os papéis velhos e materiais 
com a marca “PURA” no lixo queimável . Procure 
separá-los para reciclagem.

◦Deve fazer o possível para 
tirar as partes de metal, de 
objetos como de sacolas e 
outros.

 ◦Os objetos compridos como 
mangueira e materiais grandes 
devem ser  cor tados em 
pedaços menores de 50cm.

 ◦Lixos grandes (de grande-
porte) que não entram na 
sacola, levar diretamente no 
Centro de Controle do Meio 
Ambiente ou usar o serviço 
de coleta pago.(Detalhes na 
página 15)Porém, os materiais 
que foram cortados ou 
despedaçados em pedaços 
menores que 50 cm devem 
ser separados em l ixos 
queimáveis e não queimáveis 
antes de jogá-los. 

 ◦Por lei, é proibido fazer o 
desmatamento com fogo. 

Modo de
 jogar

◦Colocar o lixo queimável no saco especificado e deixar no local de coleta do lixo.
◦Ao jogar, coloque o lixo no saco específico, feche marrando em forma de 

cruz e verifique se ao levantar com as mãos o saco não rasga com o peso. 
Só jogar no peso que não rasgue o saco.

Pedimos a sua colaboração para fazer a separação de 
materiais recicláveis. Favor verificar da página 5 ～ 11.

Lixo Q
ueim

ável

Lixo Queimável
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Lixo Não-queimável

◦Os materiais 
compr i dos 
e grandes, 
como o cabo 
elétr ico ou 
outros, devem 
ser cortados em pedaços menores 
de 50 cm.

 ◦Os objetos ponti-agudos e vidros 
devem ser embrulhados com 
papéis ou panos antes de serem 
descartados. 

 

◦Lixos grandes (de grande-porte) que não 
entram na sacola, levar diretamente no 
Centro de Controle do Meio Ambiente ou 
usar o serviço de coleta pago.(Detalhes 
na página 15)Porém, os materiais que 
foram cortados ou despedaçados em 
pedaços menores que 50 cm devem ser 
separados em lixos 
queimáveis e não 
queimáveis antes de 
jogá-los. 

 ◦Lâmpadas fluorescentes 
não quebradas, devem 
ser levadas diretamente 
ao centro ou se informar 
na loja onde comprou. 
 ◦O termômetro e o 
medidor de pressão 
arterial que contém mercúrio é 
altamente perigoso quando se 
quebra, portanto, deve ser levado 
diretamente até o Centro de 
Controle do Meio Ambiente. 

Modo de
 jogar

◦Colocar no saco específicado de lixo não queimável e deixar no local da coleta de lixo.
◦Ao jogar, coloque o lixo no saco específico, feche amarrando em forma 

de cruz e verifique se ao levantar com as mãos o saco não rasga com o 
peso. Só jogar no peso que não rasgue o saco.

Pedimos a sua colaboração para fazer a separação de 
materiais recicláveis. Favor verificar da página 5 ～ 11. 
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Galhos podados・bambus・Matos

Garrafas pet

◦Ao fazer maços, use cordões 
de palha ou de corda e não 
use outros tipos de cordões.

◦Não misturar outros objetos 
como luvas em malha trico, 
vasos de cerâmica ou de 
plástico para plantas, redes 
e cordões de plástico.

◦Os resíduos de madeiras 
são lixos queimáveis. 

◦Deve esvaziar, enxaguar de leve com 
água, secar, e amassar levemente.

 ◦Retirar, sem falta, a tampa e o rótulo da 
garrafa pet e jogá-los como materiais 
com a marca "Pura".

 ◦Antes de descartar, verifique a 
indicação no rótulo ou no fundo da 
garrafa. 

 ◦Garrafas coloridas com a marca “Pet” 
podem ser colocadas.

 ◦Ao jogar, não coloque dentro de sacos, 
coloque somente a garrafa pet.

◦Quando for descartar os galhos podados e bambus, deve cortar 
numa espessura menor de 10 cm e comprimento de até 70 cm, e 
formar em ramos. Amarrar com cordões de palha ou de cânhamo, 
e jogar no local da coleta de lixo. Pode jogar com as folhas.

◦Os matos e folhas caídas, pequenos galhos, cascas do takenoko 
que não são possíveis formar ramos, devem tirar o excesso 
de terra, colocar dentro do saco plástico transparente, cujo, o 
conteúdo deverá estar visível, e levar até o local da coleta de lixo.

【Região de Kosai】 Colocar no contêiner exclusivo instalado no 
local de coleta de material reciclável. 

【Região de Arai】 Colocar na rede verde instalada no local de 
Coleta do Lixo.

Com essa marca.

Modo de
 jogar
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Galhos podados・bambus・Matos　Garrafas pet
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Latas de bebida

Garrafas de vidro

◦Esvaziar e lavar de 
leve com água.

 ◦Não colocar restos 
de cigarro.

 ◦As latas de conservas 
são consideradas 
lixos não queimáveis.

◦Esvaziar e lavar de leve com água.
 ◦Tirar a tampa, e se ela for de plástico jogar 

no lixo queimável e se for de metal jogar 
no lixo não queimável.

 ◦As garrafas de vidro de cerveja, de Sake 
e de leite (garrafa retornável), fazer o 
possível para devolver nas revendedoras.

 ◦Porém, os vidros de cor branco-leite 
devem ser descartados no lixo não 
queimável. 

【Região de Kosai】 Colocar no contêiner exclusivo 
instalado no local de coleta de material 
reciclável. 

【Região de Arai】 Colocar no contêiner exclusivo 
instalado no local de coleta de Lixo. 

【Região de Kosai】 
Favor separar por cor, ①incolor e transparente, ② marron, ③ 
outras cores (azul, verde, preto, outros) , antes de colocar no 
contêiner exclusivo do local de coleta de material reciclável

【Região de Arai】
Favor separar por cor, ①incolor e transparente, ② marron, 
③ outras cores (azul, verde, preto, outros) , antes de 
colocar no contêiner exclusivo do ponto de coleta de Lixo.

Modo de
 jogar

Modo de
 jogar

Latas de bebida
G

arrafas de vidro
Latas de bebida　Garrafas de vidro
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◦Esvaziar e lavar de leve com água.
 ◦Materiais muito sujos que não podem ser 

lavados ou com cheiro forte, favor jogar no 
lixo queimável. 

【Região de Kosai】 Colocar no contêiner exclusivo instalado 
no local de coleta de material reciclável.

【Região de Arai 】 Colocar na rede amarelo instalada no 
local de Coleta do Lixo.

 ◦Mesmo sendo de plástico, se tiver a 
marca “Pura” (brinquedo, balde, CD, etc) é 
considerado lixo queimável. 

 ◦Separar devidamente e jogar na forma 
determinada.

Com essa marca

Materias com a marca “Pura”recipientes e embalagens 
de plásticos

Materiais com a marca “Pura” (embalagens 
de plástico) são vasilhas ou embalagens de 
plástico ou vinil usadas para por o produto.

Modo de
 jogar
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Materias com a marca “Pura”
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Bandejas brancas de isopor

◦Esvaziar e lavar de leve com água.
 ◦Andejas coloridas, pacotes de Nattoo e isopor são 

considerados materiais com a marca “Pura”.

【Região de Kosai】
Colocar no contêiner exclusivo instalado no local de 
coleta de material reciclável. 

【Região de Arai 】
Colocar na rede verde instalada no local de Coleta do 
Lixo.

Materiais com a marca “Pura”

Modo de
 jogar
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Materias com a marca “Pura”　Bandejas brancas de isopor
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Jogar no lixo queimável

Papéis velhos

◦Antes de jogar fazer a separação devida por tipos 
determinados de papéis.

 ◦Retirar as fitas adesivas e materiais colantes, metais e 
isopores que vem pregados na caixa de papelão.

 ◦Na região onde é efetuado o recolhimento coletivo, pedimos a 
sua colaboração. ※Tem material que pode ser colocado nos 
locais de coletas de papéis velhos que não podem ser colocados 
nas coletas coletivas, então, antes de descartar, favor verificar 
e confirmar com os grupos que organizam a coleta.

Tais como panfletos 
variados, papéis de 
cópia, de embrulho, 
saco de papel, caixa de 
papelão, envelope, cartão 
postal, calendário, papel 
picotado, núcleo do rolo 
de papél higiênico, caixa 
de lenço de papel.

Favor colocar nas caixas exclusivas instaladas nos locais indicados abaixo, para 
a recolha de papéis velhos ou em recolhimentos coletivos. Além desses locais, 
podem colocar nas caixas do Centro de Controle do Meio Ambiente, Sucursal de 
Arai, Centro de Atividades da Zona Oeste, Centro de Atividades da Zona Norte.
※Somente as embalagens de papel não devem ser descartados no 

local de coleta de papéis velhos.
※Amarrar com barbante de papel.（※Só cordão de papel.）
※Restos de papéis picados, colocar num saco de papel, antes de jogar.

Coisas que não podem ser recolhidas

resíduos de papel

Modo de
 jogar

P
apéis velhos

Papéis velhos
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Jogar no lixo queimável 
e lixo de grande porte

◦Lavar, secar e colocar num saco que dê para ver o conteúdo. (Se for 
levar ao Centro de Controle do Meio Ambiente, não precisa por no saco)

 ◦Poderá descartar sem precisar tirar os botões e o zíper. 

Coisas que não podem ser recolhidas

Pano velho
Centro de Controle do Meio Ambiente(Kankyoo 
Sentaa), Sucursal de Arai(Arai Shisho),Hokubu 
Tamokuteki Sentaa,Seibu Koominkan e na 
coleta comunitária.

local de coleta de papéis velhos
【Região de Kosai】

Associação dos 
Moradores do Bairro Local Associação dos 

Moradores do Bairro Local

Omote Washizu Lado oeste do Kazenomiya Jinja Shinjo Praça comunitária ao lado do Jardim 
Infantil (Yoochien) de Shinjo

Washizu Lado leste do Centro de prevenção 
contra calamidades de Washizu Oomori Oomori Kaikan (salão de Oomori)

Komi Lado oeste de Komi Hachiman Jinja Okasaki Cruzamento em frente à escola ginasial de Okasaki 
Kawashiri Tatikawa Mae, lado oeste do cruzamento de Kawashiri Shinjohara Moradia Provincial de Shinjohara 
Ichiba Auditório de Ichiba ,Salão de mercado da zona oeste Umeda Lado norte do Centro Comunitário de Umeda 
Yamaguchi Antigo auditório de Yamaguchi Iride Centro de Reuniões de Iride 
Shirasuka 1 Lado oeste de Nakahata Seisakujo Kanza Centro de Reuniões de Kanza
Shirasuka 2 Campo de coleta de agricultura de Motomachi Oota Lado leste da escola ginasial de Kosai
Shirasuka 3 Lado leste da distribuidora Kasago Aobira Entrada do Centro de golfe Hana no Yama
Shirasuka 4 Centro Comunitário de Shirasuka Oochiba Ao lado do depósito do 9º grupo de auxílio ao Bombeiro

Shirasuka 5 Ao lado do depósito de Prevenção contra 
Calamidades do Nagaya Nishi Koukaidou Riki Salão de Reunião do Riki

Shirasuka 6 Parque do bairro de Tsutsumi Shita Yokoyama Salão de Yokoyama

【Região de Arai】
Associação 

dos Moradores
Associação 
de Bairro Local

central de 
Arai

Sakaemachi Na frente da loja "Kamera no Toraya"
Mukoojima Centro de Atividades de Mukoojima

Bayleaf Bayleaf Bayleaf Community Center

Arai Minami
Minatomachi Estacionamento Aputo K
Hibarigaoka Centro de Atividades de Hibarigaoka 
Arai Benten Centro de Atividades de Arai Benten Nishi

Sumiyoshi Sumiyoshi 
Higashi ・Nishi Centro de Atividades de Sumiyoshi 

Hashimoto Higasaki Shoowa Seisakusho Nishi

Gonan 
Gohoku Gonan 

Atrás do Centro de Atividades de 
Gonan(Sede da Associação de 
Prevenção de Desastres de Gonan)

Modo de
 jogar
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Papéis velhos　Pano velho
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Óleo usado de frituras

Latas de Spray・Isqueiros ・Cartuchos de gás

Pilhas

Colocar nas caixas de recolhimento especificadas 
instaladas no Centro de Controle do Meio 
Ambiente, prefeitura, Sucursal de Arai, Seibu 
Koominkan, Hokubu Tamokuteki Sentaa, Centro 
de Saneamento Básico, 
Hatsuratsu Sentaa e Nanbu 
Chiku Koozoo Kaizen Sentaa. 
※Na região de Arai, é possível 

descartar no dia 20 de todos 
os meses dentro do recipiente 
exclusivo instalado no local da 
coleta de lixo. 

【Região de Kosai】 Colocar no contêiner exclusivo instalado no 
local de coleta de material reciclável.

【Região de Arai 】 Colocar no saco plástico e deixar no local da coleta 
de lixo na terceira sexta-feira de todos os meses.

◦Quanto ao óleo de maquinaria, deve 
consultar o posto de gasolina ou outros.

◦Favor colar com durex, 
fazendo o isolamento para 
depois descartar.

◦ P a r a  p r e v e n i r 
acidentes de fogo, 
é necessário utilizar 
todo o conteúdo e 
esvaziar,sem falta.

【Região de Kosai】 Colocar no contêiner exclusivo instalado no local de coleta 
de material reciclável. 

【Região de Arai 】 Colocar no contêiner exclusivo instalado no local de coleta de Lixo. 

Modo de
 jogar

Modo de
 jogar

Modo de
 jogar

Ó
leo usado de frituras

Latas de Spray

・Isqueiros 

・Cartuchos de gás
Pilhas

Óleo usado de frituras　Pilhas　Latas de Spray・Isqueiros ・Cartuchos de gás
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Favor consultar nas lojas ou colocar na caixa exclusiva instalada 
no Centro de Controle do Meio Ambiente, na Prefeitura de Kosai, 
na Sucursal de Arai e no Centro de Atividades da Zona Oeste.

Cartucho de tinta de HP dos fabricantes brother, canon, 
DELL, EPSON, LEXMARK　※Somente produtos originais

Computador (incluindo tablets), celular, terminal 
PHS, e os acessórios como (tais como monitor, 
teclado, mouse, alto-falante, cabo)
※acessórios ligados ao scaner e impressoras, não 

recolhemos. Então jogue-os no “dia de coleta de 
lixo não queimável”nos locais de coleta de lixo ou 
levar diretamente no centro de controle do meio 
ambiente(cobra-se taxa).

computador
Notebook que caiba na abertura 
da caixa de recolhimento, cujo 
o comprimento seja de 15cm e 
largura de 30cm. O computador 
de tamanho maior  (como 
desktop), é recolhido somente 
no Centro de Controle do Meio 
Ambiente. 
celulares
Deve colocar na abertura 
exclusiva.

◦Exceto os 6 fabricantes indicados 
acima, os produtos evidentemente 
danificados ou modificados, os 
sacos e as caixas devem ser 
descartados 
c o m o  l i x o 
queimável.

Cartucho de impressora
Os materiais recolhidos, não só são reaproveitados em diversas utilidades, como dependendo da quantidade 
são doados para a (UNEP) Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas e para o SATOYAMA INITIATIVE. 
São utilizados em atividades de proteção ambiental, tais como a proteção de florestas e atividades de 
assistência para a reconstrução após terremoto ao leste do Japão.

computador・celulares
Até recentemente não era recolhido no município, mas apartir de agora estaremos recolhendo “computadore”e“celular” 
na caixa de recolha exclusiva instalado nos locais indicados abaixo. No computador e no celular contém metais úteis 
e preciosos, tais como o ouro e a prata, por isso começamos a recolher com a finalidade da utilização eficaz destes 
recursos. Os computadores e celulares recolhidos serão devidamente reciclados com a base nas leis para reciclagem 
de eletrodomésticos de pequeno porte. Caso tenha computador e celular em casa que não está mais usando, utilize as 
caixas exclusivas de recolhimento instalads nos estabelecimentos públicos da cidade.

◦As informações pessoais devem ser 
apagadas antecipadamente, antes de 
colocar na caixa de recolhimento. 

◦Uma vez colocado na caixa de recolhimento, 
não será possível retirá-lo de volta.

Onde colocar
Centro de Controle do Meio 
Ambiente(Kankyoo Sentaa) Kibi3294-47

Prefeitura Kibi3268

Sucursal de Arai Arai-cho 
Hamana519-1

Hokubu Tamokuteki Sentaa Oota458-1
Seibu Koominkan Ekiminami2-4-1
Nanbu Chiku Koozoo 
Kaizen Sentaa Shirasuka5128

Hatsuratsu Sentaa Iride1801
Fureai Kooryuu-kan Washizu1038-1

No tamanho que caiba na caixa de recolhimento

Way of
 rejection
Modo de

 jogar
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Cartucho de impressora　computador・celulares
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Materiais não aceitos pela prefeitura

Eletrodomésticos enquadrados no padrão de reciclagem
Entre os eletromésticos, os indicados abaixo, por lei, devem obrigatoriamente reciclados. 
Leve na loja onde comprou, ou onde vai comprar um novo ou entrar em contato com o 
centro de reciclagem de aparelhos 
eletrodomésticos(Kaden Risaikuru ken 
Center).

Ar condicionado 
Televisores
Geladeiras e Freezer
Lavadoras ou secadoras de roupas

◦Centro de Reciclagem de Eletrodomésticos
　☎0120-319-640
　site▶http://www.rkc.aeha.or.jp

Veículos de 2 rodas
Consultar os comerciantes ou o Centro de Reciclagem de 
Veículos de 2 rodas (Nirinsha Risaikuru Sentaa)

◦Centro de Reciclagem de Veículos de 2 rodas
　☎050-3000-0727
　site▶http://www.jarc.or.jp/motorcycle/

Extintores
Favor perguntar no Centro de promoção de reciclagem de extintores de 
incêndio.

◦Centro de promoção de reciclagem de extintores de incêndio
　☎03-5829-6773
　site▶http://www.ferpc.jp/

Materiais de processamento complicado
Para descartar piano, pesticida, 
produtos químicos, pneus,cartuchos 
de gás, motor, material inflamável, 
produto com clorofluorcarbono, 
material líquido (óleo, tinta) , deve 
consultar a loja onde comprou ou 
empresas especializadas. 

M
ateriais não aceitos pela prefeitura

Materiais não aceitos pela prefeitura
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A redução do lixo biodegradável

A redução 
do lixo

 biodegradável

 Vamos começar

Que tal experimentar utilizar o recipiente de compostagem?

Cerca de 70 à 80％do lixo biodegradável 
contém líquido. Escorrendo bem o 
líquido, além de reduzir o lixo, poderá 
[reduzir o mal cheiro], [reduzir o peso], 
[facilitar o descartamento de lixo], [reduz 
a descarga do dióxido de carbono e do 
consumo de combustível utilizado para 
transportar e incinerar os lixos].

Subsídio sobre o valor da compra do recipiente de
compostagem de resíduos alimentares
Em Kosai, é pago um subsídio para as pessoas que compram o recipiente de compostagem ou o 
processador de lixo orgânico, com a finalidade de reduzir o lixo doméstico.
●População alvo

As pessoas sujeitas devem corresponder à todos os requisitos exigidos abaixo.
◦As pessoas que tem o endereço registrado na cidade.
◦As pessoas que farão a compra solicitando pela primeira vez este subsídio.
 ※No entanto, as pessoas que já receberam este subsídio no passado e desde então 

decorreram 5 anos, são sujeitos a receber o subsídio. 
●Balcão de recepção

Centro de Controle do Meio Ambiente, Prefeitura Setor do Meio Ambiente (somente para 
recepção e apresentação do formulário de inscrição).
Das 8.30 da manhã até as 5.15 da tarde (exceto aos sábados, domingos, feriados e feriados 
do final e início de ano).

●Número de subsídios
◦Os que não utilizam a eletricidade Até 2 unidades por família
◦Os que utilizam a eletricidade  Até 1 unidade por família

●Valor do subsídio
Por cada unidade, até a metade do valor da compra do aparelho.( valor menor de ￥100 é 
arredondado para baixo)O limite é de até ￥20,000

●Documentos necessários para a inscrição
①Carimbo (não é permitido carimbo com tinta acoplada)
②No recibo deve estar especificado (nome do requerente, o produto, quantidade, o valor da 

compra da unidade, a data da compra)
③Certificado de garantia (O processador de lixo orgânico elétrico é necessário a garantia)
④Caderneta do banco (do requerente)
※O ficha de incrição se encontra no balcão de atendimento.Pode-se fazer o download 

da ficha no site da cidade.

A
 redução do lixo biodegradável
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Como jogar lixos de grande porte

◦Ao tranportar, passar pela recepção da balança e fazer a solicitação.(É necessário apresentar o documento de identificação.)
◦￥50 por cada 10 kg de lixos queimáveis, não queimáveis ou de grande porte. (Pagar em dinheiro ao levar o lixo.)
◦Não precisa colocar na sacola especificada, mas deve ser separado adequadamente.
◦Os lixos recicláveis são gratuítos. (Quanto a classificação ver detalhes na página 5 ～ 11) 

Recepção
◦Centro de Controle do Meio Ambiente(Kankyoo Sentaa) 

Kosai-shi-Kibi 3294-47　☎053－577－1280
Segunda à sexta 　9：00 ～ 16：30(Podem ser levados nos feriados também.)
Todo 3º domingo do mês 　9：00 ～ 12：00　29 de dezembro　9:00 ～ 15:00
※Exceto de 3 à 5 de maio e 30 de dezembro à 3 de janeiro.

◦Centro de Processamento de Kasago (Kasago Haikibutsu Shobunjo(Galhos podados・bambus・Matos)
Kosai-shi-Shirasuka 3985-1961　☎053－579－1175
Segunda à sexta　9：00 ～ 11：45、13：00 ～ 16：30
※Exceto  entre os dias 29/dez à 3/jan e feriados. 

Exemplo da taxa de cobrança
Lista de Artigos Taxa

Gaveteiras, 
sapateiras, 
armários 
de cozinha, 
estantes 
e outras 
mobílias.

Quando o 
comprimento 
do lado mais 
comprido é maior 
que 120 cm, seja 
qual for outros 
lados quando tem 
o comprimento 
maior que 90 cm. 

¥1,000 

Além dos anotados 
acima ￥500

Camas
Não desmontadas ￥1,000
Já desmontadas ￥500

Colchão
Com molas ￥1,000 
Sem molas ￥500

Carpetes elétricos, carpetes 
(medida de até 3 tatamis)

￥500

Futon (até 3 futons)
Cadeira (até 3 cadeiras)
Cadeiras móveis, órgãos 
eletrônicos, fornos microondas, 
lavadoras e secadoras de 
louças, aparelhso de som, 
mesas, mesas de trabalho, 
Kotatsu,bicicletas, máquinas de 
costura, snowboard, escadas 
portáteis, aquecedores de água 
e outros

As pessoas que não podem levar diretamente até o Centro 
de Controle do Meio Ambiente, podem utilizar este serviço. 

1 Ligar para o Centro de Controle do Meio Ambiente 
(Kankyoo Sentaa)

Horário de atendimento◉segundas às sextas-feiras
   　　　　　8：30 às 17：00（※Exceto aos feriados.）
   　　　　　☎053－577－1280
◦Do dia agendado até ser realizada a coleta demora cerca 

de mais de 2 semanas.

2 Transmitir os tipos dos objetos que vai pedir para 
recolher, confirmar o dia da coleta, a taxa e outros.

Informar o seu nome, endereço, telefone e os tipos e 
quantia de objetos para o pedido de recolha (dependendo 
do objeto, informar o tamanho, o tipo do material). 
◦Aceitamos somente até 10 objetos por cada pedido(Por dia).
◦A taxa apresenta 2 níveis, variando de ￥500 a ￥1000 por 

objeto, dependendo do tipo e tamanho. Os valores das taxas 
por objetos, favor verificar na página  15 do guia do lixo em 
anexo.※Há materiais que a prefeitura não pode recolher, 
tais como eletrodomésticos que se encaixam na reciclagem 
de eletrodomésticos, etc. (Maiores detalhes na página 13)

◦O local para deixar o lixo será, por regra, em frente à 
entrada da sua casa, no caso de ser casa,  e no caso 
de apartamentos, nos arredores da entrada do prédio.
※Caso não seja possível tirar o lixo para fora de casa, 
favor entrar em contato com a empresa Hamana Kanpo 
Kabushikigaisha (endereço: Kosai-shi Bouze 255-2☎ 053-
573-1102) ou Kankyo Hozen Kabushikigaisha (endereço: 
Kosai-shi Arai-cho Nakanogo 1771 ☎ 053-594-2323)

3 Pagamento da taxa.

Após a reserva, será enviada pela prefeitura, uma nota de 
cobrança e uma etiqueta especial. Quando receber,favor pagar 
num dos bancos designados pela Prefeitura de Kosai-shi.

4 Colocar o lixo grande porte no local especificado.

Colar a etiqueta especial no lixo de grande porte, e colocar até as 8:30 
da manhã no dia de coleta conforme foi designado no dia da reserva .
◦Não é necessário estar presente.

Lixo doméstico de grande porte levado diretamento ao centro.(Sem reserva)

Serviço de coleta do lixo de grande porte em porta de casas.(Com reseva)　

Como jogar lixos de grande porte

C
om

o jogar lixos de grande porte
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Não utilize serviços  de
empresas ilegais de coleta
de materiais recicláveis. 
Para o recolhimento e processamento de lixo doméstico é necessário 
a autorização da Prefeitura. A maioria desses lixos é despejado 
ilegalmente, é manipulado de forma imprópria, como ser enviado 
para países exteriores. Além disso, aconselhamos que tomem cuidado com pessoas que 
anunciam recolhimento gratuito, pois, já ouvimos comentários de pessoas que pagaram a taxa 
após o recolhimento. Quando for jogar lixo de grande porte, pedimos que levem o lixo até o 
Centro de Controle do Meio Ambiente ou utilize o serviço pago de recolhimento de lixo em 
porta de casas, realizada pela Prefeitura, ou mesmo, utilize os serviços do「Hamana Kanpo 
Kabushikigaisha situado em (Kosai-shi Booze 255－2 ☎053－573－1102)」, ou do「Kankyo 
Hozen Kabushikigaisha (Kosai-shi Arai-cho Nakanogo 1771☎ 053－594－2323) 」. ※No 
entanto, existem alguns tipos de lixos que não fazemos o recolhimento.

Normas jurídicas de levar sem permissão
◦É proibido levar os lixos e materiais recicláveis colocados nos locais 

provisórios de coleta da cidade(local de coleta de lixo, de materiais 
recicláveis,etc) sem autorização, exceto as empresas de coleta 
interligadas com a prefeitura.

◦É proibido levar os materiais recicláveis colocados nos locais de coleta 
provisória para a coleta coletiva sem autorização, exceto a Associação 
dos Moradores do Bairro, PTA, e outros grupos autorizados.

◦Se violar a lei,  será publicado o nome e outros da pessoa e terá de 
pagar multa de até 200 mil ienes.

◦Objetos que são proibidos levar do local.
　◦Lixos colocados no local de coleta provisório,Materiais recicláveis (lixos não queimáveis 

de metal, latas,etc)  　◦Materiais recicláveis colocados no local de coleta provisório para a 
coleta coletiva (jornais, caixas de papelão, panos e retalhos velhos,etc）

◦Se por acaso ver alguém levar sem autorização, avise o setor de redução do lixo (Gomi 
Genryoo-ka) （☎053－577－1280）. Nessa hora nos comunique a data, local, tipo do 
lixo, número da placa do carro, e características da pessoa que levou e outros.

É extremamente proibido jogar os lixos ilegalmente !!
Jogar o lixo de forma ilegal é crime. Caso veja alguém despejar 
o lixo ilegalmente, por favor pedimos que avise a Delegacia de 
Polícia (Kosai Keisatsusho) (tel: 053-593-0110). Por favor, tome 
muito cuidado para não se envolver diretamente com as pessoas 
que fazem despejo ilegal de lixos, pois pode ser perigoso. Pedimos 
a sua colaboração para informarem, tais como, por exemplo: o 
local, o horário, placa do carro, e características da pessoa, afim 
de ajudar na identificação do criminoso. 

Proibição

Proibição
P

roibição
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Lista rápida 
de separação 
do Lixo

◦Ao deixar o lixo queimável e não queimável no local da coleta de 
lixo, é necessário colocar na sacola especificada pela prefeitura.

◦Os materiais compridos devem ser cortados em pedaços menores que 50 cm. 
◦Lixos grandes (de grande-porte) que não entram na sacola, levar 

diretamente no Centro de Controle do Meio Ambiente ou usar o serviço 
de coleta pago.(Detalhes na página 15)Porém, os materiais que foram 
cortados ou despedaçados em pedaços menores que 50 cm devem ser 
separados em lixos queimáveis e não queimáveis antes de jogá-los. 

   ①Locais de Coleta do Lixo
 Onde colocar ②Centro de Controle do Meio Ambiente
   ③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

A
abajur elétrico Lixo Não-queimável ○ ○

A lâmpada fluorescente deve ser retirada e levada 
para o Centro de Controle do Meio Ambiente ou 
nas lojas de comércio.Se não couber na sacola 
determinada pela prefeitura, é considerado lixo de 
grande porte.

abridor de lata   Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

acordeão Lixo Não-queimável ○ ○
agulha de injeção Outros × × × Levar nos hospitais ou nas farmácias.

agulha Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

álbum       Lixo Queimável ○ ○ Não é reciclável （papel velho）.

alfinete Lixo Não-queimável ○ ○
almofada Lixo Queimável ○ ○ O pano velho não é material reciclável.

almofada Lixo Queimável ○ ○

O pano velho não é material reciclável.Os materiais 
maiores que 50 cm devem ser cortados em pedaços 
menores que 50 cm ou levar diretamente para 
o Centro de Controle do Meio Ambiente （Lixo de 
grande porte）.

almofada térmica elétrica Lixo Não-queimável ○ ○

almofadinha elétrica Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

amplificador                    Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

andador De grande-porte ○

antena         Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

aparelho aquecedor 
de água para cozinha De grande-porte ○

aparelho aquecedor　 Lixo Não-queimável ○ ○ Retirar o combustível e a bateria.

aparelho com controle 
remoto Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

aparelho de DVD Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

aparelho de Fax Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

aparelho de fita cassete  Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

aparelho de MD Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

aparelho de musculação De grande-porte ○

aparelho de som do carro Lixo Não-queimável ○ ○ Os produtos originais devem ser levados até as 
revendedoras. 

aparelho de som De grande-porte ○
Se desmanchar ou cortar em pedaços, e couber 
na sacola determinada pela prefeitura, jogar no 
lixo não queimável.

aparelho de telefone Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

aparelho medidor da 
pressão arterial（de 
mercúrio）

Outros ○
Os materiais que contém mercúrio é perigoso e 
deve ser levado diretamente para o Centro de 
Controle do Meio Ambiente.

aparelho medidor de 
pressão arterial（digital） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

Lista rápida de separação do Lixo

A

↓

A
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

A aparelho purificador 
de ar Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

apontador de lápis Lixo Não-queimável ○ ○

aquário（de plástico） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

aquário（de vidro） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

aquecedor à gas       De grande-porte ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

aquecedor à óleo De grande-porte ○
O óleo deve ser retirado. Caso não consiga 
retirar, deve levar para o comerciante, ou até as 
lojas de vendas do produto. 

aquecedor de água 
interno（aparelho de 
esquentar água）

De grande-porte ○

aquecedor elétrico Lixo Não-queimável ○ ○
Favor retirar a pilha. Se não couber na sacola 
determinada pela prefeitura, é considerado lixo 
de grande porte.

aquecedor（Stoobu） Lixo Não-queimável ○ ○ 燃料・乾電池は抜く。指定袋に入らなければ粗大ごみ

ar condicionado de janela 
（sem clorofluorcarbono） Lixo Não-queimável ○ ○

Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.
Objetos com Freon, favor levarem em empresas 
ou lojas especializadas.

ar condicionado Outros × × × Eletrodomésticos enquadrados　no padrão de 
reciclagem（página 13）

arame Lixo Não-queimável ○ ○
Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.Cortar em pedaços menores de 50 
cm.

areia para gatos
（não queimável） Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a sujeira.

areia para gatos
（queimável） Lixo Queimável ○ ○ Favor retirar a sujeira.

areia Outros × × × Levar nas empresas especializadas ou em lojas 
onde vendem esses materiais.

armário               De grande-porte ○

armário de louças De grande-porte ○

armário De grande-porte ○
armários utilitários
 （depósito） De grande-porte ○

artigos de couro Lixo Queimável ○ ○

aspirador de pó Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

assento de banheiro 
（de plástico） Lixo Queimável ○ ○

Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.
※Somente para os de troca feita pela própria 
pessoa.

assento de banheiro
（assento térmico e c/ 
bidê aquecido）

Lixo Não-queimável ○ ○
Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.
※Somente para os de troca feita pela própria 
pessoa.

assento de carro para 
criança Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

assento para carros 
infantil Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

azulejos（ladrilho） Lixo Não-queimável ○ Leve em empresas especializadas.

B bacia（de metal） Lixo Não-queimável ○ ○

bacia（de plástico） Lixo Queimável ○ ○

bacia（metálica） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

bacia（não metálica） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

A

↓

B

Lista rápida de separação do Lixo
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

B balança de controle 
de saúde Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

balança de cozinha Lixo Não-queimável ○ ○

balança de peso Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

balanço De grande-porte ○

balde（de metal） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

balde（de plástico） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

balde em polietileno Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

bambu
Material Reciclável

（Galhos podados・
bambus・Matos）

○ ○

Ao descartar os troncos de árvores no local da coleta 
de lixo, deve cortar na espessura menor que 10 cm, e 
comprimento menor que 70 cm. E ao levar diretamente 
no Centro de Processamento de Kasago, deve cortar 
no comprimento menor que 100 cm.

bandejas（metálicas） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

bandejas（não metálicas） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

banheira De grande-porte ○ Os materiais de FRP devem ser levados nos 
fabricantes.

banheiro portátil De grande-porte ○

barbeador（descartável）     Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

barbeador elétrico　 Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. Como é perigoso, favor 
cobrir a parte afiada com papel ou pano.

barcos de fibras de 
plástico reforçado           Outros × × ×

Sobre as lojas de balcão para recepção do sistema 
de reciclagem dos barcos de FRP (consultar o Home 
Page do Nihon Marin Jigyo Kyookai)

bastões de esqui De grande-porte ○

bateria recarregável          Outros × × × Levar na loja especializada.

bateria（de carro） Outros ○ （Bateria da bicicleta）　http://jbrc.com/

beliche De grande-porte ○

bicho de pelúcia Lixo Queimável ○ ○ Informações sobre o serviço memorial deve 
consultar no Jinja（templo）. 

bicicleta（incluindo as 
de 3 rodas）    De grande-porte ○

binóculo Lixo Não-queimável ○ ○

bitucas de cigarro Lixo Queimável ○ ○

bloco De grande-porte ○ Quando em grande quantidade, deve ser levado 
nos fabricantes ou nos revendedores.

blusa de lã 
Material 
Reciclável　

（Pano velho）
○ Levar até o local de coleta de Pano velho ou de 

coleta coletiva（página 10）

bobs térmicos Lixo Não-queimável ○ ○

bodyboard De grande-porte ○
bola（usado p/cozinhar. 
De vidro ou metal） Lixo Não-queimável ○ ○

bola de boliche De grande-porte ○

bola（p/esportes） Lixo Queimável ○ ○
bola（usado p/ cozinhar. 
De plástico） Lixo Queimável ○ ○

bolsa              Lixo Queimável ○ ○ Fazer o possível para retirar as partes metálicas. 

bolsa e tubo de homodiálize Lixo Queimável ○ ○ As agulhas de injeções devem ser levadasnos 
hospitais e farmácias.

bomba de ar（de plástico） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

B

↓

B
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

B bomba de ar（metálico） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

bomba de fumaça Outros × × × Levar na loja especializada.

bomba de gás propano Outros × × × Levar nas empresas especializadas ou em lojas 
onde vendem esses objetos.

boneco Lixo Queimável ○ ○ Informações sobre o serviço memorial deve 
consultar no Jinja（templo）. 

bota Lixo Queimável ○ ○

botas de esqui Lixo Queimável ○ ○

brinquedos（metálicos）     Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

brinquedos
（não metálicos） Lixo Queimável ○ ○

Objetos à bateria e fios elétricos que contenham 
metais, são considerados lixos não queimáveis

（retirar a bateria）.

bule（de vidro, cerâmica） Lixo Não-queimável ○ ○

bule Lixo Não-queimável ○ ○

C cabana（de camping/
armação） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

cabana（de camping/
exceto a armação） Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

cabide（de metal） Lixo Não-queimável ○ ○

cabide（de plástico） Lixo Queimável ○ ○

cabo（elétrico） Lixo Não-queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

cabo da antena Lixo Não-queimável ○ ○
Cortar em pedaços menores de 50 cm.Se não 
couber na sacola determinada pela prefeitura, é 
considerado lixo de grande porte.

cadeira De grande-porte ○

cadeira de balanço　 De grande-porte ○
cadeira dobrável de 
metal De grande-porte ○

cadeira sem pernas De grande-porte ○

cafeteria   Lixo Não-queimável ○ ○
c a i x a  d e  g u a r d a r 
roupas（exceto metal） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

caixa de guardar roupas
（metal） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

caixa de livro De grande-porte ○

caixa de música Lixo Não-queimável ○ ○

caixa de papelão
Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○

Levar até o local de coleta de papéis velhos ou de 
coleta coletiva.（página 9・10）（pequenas quantidades 
ou sujos podem jogar no lixo queimável). Exceto 
o isopor, devem ser classificados como material 
reciclável（marca Pura）ou como lixo queimável. 

caixa térmica cooler
 (de plástico) Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

caixa térmica cooler 
（metálico） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

caixas coloridas De grande-porte ○
Se desmanchar ou cortar em pedaços, e couber 
na sacola determinado pela prefeitura, jogar no 
lixo queimável.

calçado esportivo Lixo Queimável ○ ○

calçados de skate Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

calculadora Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

caldeirão Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

B
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

C
calendário

Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○

Remova as partes de metal e outros e deixe só a 
parte de papel, separando-os como tipo de papéis 
velhos.Levar até o local de coleta de papéis 
velhos ou de coleta coletiva.（página 9・10）

calota Outros ○ Produtos genuínos devem ser levados para os 
revendedores. 

cama de metal De grande-porte ○

cama de praia dobrável De grande-porte ○

cama dobrável De grande-porte ○

cama De grande-porte ○

câmera               Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

câmera descartável Outros × × × Como tem pilha dentro, levar na loja especializada.

câmera instantânea 
（descartável） Outros × × × Como tem pilha dentro, levar na loja especializada.

canudo Lixo Queimável ○ ○

capa de chuva Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

capa de Futon
（coberta acolchoada）

Material 
Reciclável　

（Pano velho）
○ Levar até o local de coleta de Pano velho ou de 

coleta coletiva（página 10）

capacete Lixo Queimável ○ ○
carpete（descartar sem 
cortar em pedaços） De grande-porte ○ O pano velho não é material reciclável.

carpete（para descartar 
deve cortar em pedaços） Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.O pano 

velho não é material reciclável.

carpete da entrada 
principal Lixo Queimável ○ ○

Cortar em pedaços menores de 50 cm.O pano 
velho não é material reciclável.Se não couber na 
sacola determinada pela prefeitura, é considerado 
lixo de grande porte.

carpete de madeira  De grande-porte ○
Poderá ser jogado no local de coleta do lixo, mas 
devem cortar em pedaços menores de 50 cm e 
colocar na sacola determinada(lixo queimável).

carpete elétrico De grande-porte ○ O pano velho não é material reciclável.

carpete De grande-porte ○
Poderá ser jogado no local de coleta do lixo, mas 
devem cortar em pedaços menores de 50 cm e 
colocar na sacola determinada（lixo queimável）.
O pano velho não é material reciclável.

carreta de mão De grande-porte ○

carrinho de bebê  De grande-porte ○

carrinho de carga Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

cartão postal
Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○ Levar até o local de coleta de papéis velhos ou 

de coleta coletiva.（página 9・10）

cartucho de bomba de 
gás Outros ○

（Atenção）
○

Para prevenir acidentes de fogo, é necessário 
utilizar todo o conteúdo e esvaziar,sem falta.
Na região de Kosai deve levar até o local de 
materiais recicláveis.

cartucho de gás propano Outros × × × Levar nas empresas especializadas ou em lojas 
onde vendem esses objetos.

cartucho de tinta Outros ○ Ou nas lojas especializadas, prefeitura, sucursal 
de Arai, Seibu Koominkan.（página 12）

carvão Lixo Queimável ○ ○

casca de bambu
Material Reciclável

（Galhos podados・
bambus・Matos）

○ ○

casinha p/cachorro
（de madeira, de plástico） De grande-porte ○

Se desmanchar ou cortar em pedaços, e couber 
na sacola determinado pela prefeitura, jogar no 
lixo queimável.

C
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

C casinha p/cachorro 
（exceto os descritos 
acima）

De grande-porte ○
Se desmanchar ou cortar em pedaços, e couber 
na sacola determinada pela prefeitura, jogar no 
lixo não queimável.

catálogo
Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○

Favor separar os papéis velhos. Levar até o local 
de coleta de papéis velhos ou de coleta coletiva.

（página 9・10）

CD                    Lixo Queimável ○ ○

CD player Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

celulares Outros ○
Levar nas revendedoras ou colocar nas caixas 
de coleta instalados nos 8 estabelecimentos 
públicos.（página 12）

cercado de jardim 
（metálico） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

cercado de jardim 
（não metálico） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

chapa de metal Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

chave Lixo Não-queimável ○ ○

chinelo Lixo Queimável ○ ○ O pano velho não é material reciclável.

cobertor（cortar em 
pedaços ao jogar） Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.O pano 

velho não é material reciclável.

cobertor elétrico De grande-porte ○ O pano velho não é material reciclável.

cobertor
（não cortar ao jogar） De grande-porte ○ O pano velho não é material reciclável.

cofre（maleta） Lixo Não-queimável ○ ○
cofre（material à prova 
de fogo） Outros × × × Levar nas empresas especializadas ou em lojas 

onde vendem esses objetos.

colchão（c/mola） De grande-porte ○ O pano velho não é material reciclável.

colchão（s/mola）（cortar 
em pedaços e jogar） Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.O pano 

velho não é material reciclável.

colchão（s/mola）
（não cortar em pedaços 
ao jogar）

De grande-porte ○ O pano velho não é material reciclável.

colchão de cama De grande-porte ○

componente de estéreo De grande-porte ○
Se desmanchar ou cortar em pedaços, e couber 
na sacola determinada pela prefeitura, jogar no 
lixo não queimável.

computador notebook Outros ○
Levar nas revendedoras ou colocar nas caixas 
de coleta instalados nos 8 estabelecimentos 
públicos.（página 12）

computador Outros ○
Levar nas revendedoras ou colocar nas caixas 
de coleta instalados nos 8 estabelecimentos 
públicos.（página 12）

concha Lixo Queimável ○ ○

congelador（freezer） Outros × × × Eletrodomésticos enquadrados　no padrão de 
reciclagem（página 13）

controle remoto Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

copiadora      De grande-porte ○

copo de papel Lixo Queimável ○ ○ Como é revestido de material à prova de água, não 
é considerado （papel velho）material reciclável.

corda Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

corda Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

cordas de embalagens           Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

corrente Lixo Não-queimável ○ ○

cortador de grama De grande-porte ○ Motores, levar nas empresas e revendedoras 
especializadas.

C
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

C cortador de unha Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

cortador Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

cortina de bambu Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

cortina tipo acordeão Lixo Não-queimável ○ ○
Cortar em pedaços menores de 50 cm.Se não 
couber na sacola determinada pela prefeitura, é 
considerado lixo de grande porte.

cortina Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.O pano 
velho não é material reciclável.

D dessecante Lixo Queimável ○ ○ Seguir as instruções escritas na embalagem do 
produto dessecante.

desumidificador Lixo Não-queimável ○ ○
Objetos com Freon, favor levarem em empresas 
ou lojas especializadas.Se não couber na sacola 
determinada pela prefeitura, é considerado lixo 
de grande porte.

disco Lixo Queimável ○ ○

disquete Lixo Queimável ○ ○

divisória portátil De grande-porte ○

DVD Lixo Queimável ○ ○

E elástico Lixo Queimável ○ ○

embalagem de leite
（de papel）

Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○ Levar até o local de coleta de papéis velhos ou 

de coleta coletiva.（página 9・10）

enrolador de mangueira
（de metal） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

enrolador de mangueira
（de plástico） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

entulhos              De grande-porte ○ Leve em empresas especializadas.

envelope
Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○

Levar até o local de coleta de papéis velhos ou 
de coleta coletiva.（página 9・10）Tirar as partes 
colantes e plásticos.

enxada（desmontável） Lixo Não-queimável ○ ○ A parte de madeira é lixo queimável

enxada
（não desmontável）   De grande-porte ○

equipamento para carro
（correntes de neve）   De grande-porte ○

equ ipamen to  pa ra 
carro（bagageiro） De grande-porte ○

e q u i p a m e n t o s  d e 
iluminação       Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

escada portátil De grande-porte ○

escorregador De grande-porte ○

escova（metálica） Lixo Não-queimável ○ ○
escova

（não sendo de metal） Lixo Queimável ○ ○

escova de banheiro Lixo Queimável ○ ○

escova de dente Lixo Queimável ○ ○
escova Tawashi

（de metal） Lixo Não-queimável ○ ○

escova Tawashi 
（sem ser de metal） Lixo Queimável ○ ○

escrivaninha escolar                     De grande-porte ○

espada de bambu Lixo Queimável ○ ○
Cortar em pedaços menores de 50 cm.Se não 
couber na sacola determinada pela prefeitura, é 
considerado lixo de grande porte.

espelho grande　 De grande-porte ○

C
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

E espelho                    Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

e s p e t o （ e x c e t o  o 
material metálico） Lixo Queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 

papel ou pano.

espeto
（material metálico） Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 

papel ou pano.

esponja Lixo Queimável ○ ○

esteira           Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.Não são 
recicláveis（galhos podados, bambu, grama） .

estojo de CD Lixo Queimável ○ ○

estojo de fita cassete       Lixo Queimável ○ ○

estojo de MD Lixo Queimável ○ ○

estojo de vidro Lixo Não-queimável ○ ○
Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.Se não couber na sacola determinada 
pela prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

exaustor Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

extintor de incêndio Outros × × × Extintor, favor se informar no Centro de Promoção 
de Reciclagem especializada（página 13）

F faca Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

faixa de cintura 
Material 
Reciclável　

（Pano velho）
○ Levar até o local de coleta de Pano velho ou de 

coleta coletiva（página 10）

ferramenta                   Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

ferramenta de carro
（macaco） De grande-porte ○

ferramenta elétrica　 Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

ferro de passar roupa            Lixo Não-queimável ○ ○

filmadora Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

f i lme plást ico para 
alimentos Lixo Queimável ○ ○

filtro de água（filtro 
instalado à parte） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

filtro de água（torneira 
integrado） Lixo Não-queimável ○ ○

fio e cabo elétrico Lixo Não-queimável ○ ○
Cortar em pedaços menores de 50 cm.Se não 
couber na sacola determinada pela prefeitura, é 
considerado lixo de grande porte.

fios elétrico（extensão） Lixo Não-queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

fita cassete Lixo Queimável ○ ○

fita de vídeo Lixo Queimável ○ ○

fita medidora（de metal） Lixo Não-queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

fita medidora
（não sendo de metal） Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

fogão à gás    Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

fogão de cartucho de 
gás（de mesa）         Lixo Não-queimável ○ ○ Retirar a bateria e o cartucho.

fogão Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

fogos de artifício Lixo Queimável ○ ○ Umedecer firmemente.

foice Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

folha de alumínio（fino）   Lixo Queimável ○ ○

E
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

F folha de alumínio
（grosso） Lixo Não-queimável ○ ○

folhagens        
Material Reciclável

（Galhos podados・
bambus・Matos）

○ ○ Retirar a terra.

forno Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

forno microndas Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

forno tostador Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

fósforo Lixo Queimável ○ ○ Umedecer firmemente.

fralda descartável Lixo Queimável ○ ○ Deve remover a sujeira.

fralda Lixo Queimável ○ ○ Deve remover a sujeira.

frascos de cosméticos
Material 
Reciclável

（Garrafas de vidro）
○

（Atenção）
○

Na região de Kosai deve levar até o local de 
materiais recicláveis.Garrafa de cor branca 
leitosa jogar no lixo não queimável

frigideira Lixo Não-queimável ○ ○

furador de gelo Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

Furoshiki（lenço oriental 
de embrulho）

Material 
Reciclável　

（Pano velho）
○ Levar até o local de coleta de Pano velho ou de 

coleta coletiva（página 10）

Futon（coberta acolchoada 
de plumas） De grande-porte ○ O pano velho não é material reciclável.

Futon
（colchão ou coberta 
japonêsa）（cortar em 
pedaços antes de jogar）

Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.O pano 
velho não é material reciclável.

Futon（colchão ou 
coberta japonêsa）（não 
cortar ao jogar）

De grande-porte ○ O pano velho não é material reciclável.

G gaiola de passarinho 
（metal） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

gaiola de passarinho
（madeira） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

gaiola p/ bichos
（insetos,etc）（não sendo 
de metal）

Lixo Queimável ○ ○

gaiola p/bichos
（insetos,etc）（de metal） Lixo Não-queimável ○ ○

galão de polietileno Lixo Queimável ○ ○
Retirar a tampa.　Se não couber na sacola 
determinada pela prefeitura, é considerado lixo 
de grande porte.

galhos              
Material Reciclável

（Galhos podados・
bambus・Matos）

○ ○

Ao descartar os troncos de árvores no local da coleta 
de lixo, deve cortar na espessura menor que 10 cm, e 
comprimento menor que 70 cm. E ao levar diretamente 
no Centro de Processamento de Kasago, deve cortar 
no comprimento menor que 100 cm.

garrafa elétrica Lixo Não-queimável ○ ○
garrafa térmica

（de metal） Lixo Não-queimável ○ ○

garrafa térmica 
（de plástico） Lixo Queimável ○ ○

gasolina                   Outros × × × Levar nas empresas especializadas ou em lojas 
onde vendem esses objetos.

geladeira Outros × × × Eletrodomésticos enquadrados　no padrão de 
reciclagem（página 13）

go-ishi（pedras pretas 
e brancas do jogo de 
baduk）

Lixo Não-queimável ○ ○
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

G goivas Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

golfe（sacola・taco）   De grande-porte ○

grama artificial Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

grampeador Lixo Não-queimável ○ ○

guarda chuva Lixo Não-queimável ○ ○ O cabo poderá sobresair do saco. Somente as partes 
não metálicas são consideradas lixos queimáveis.

guarda-sol de praia De grande-porte ○

guitarra De grande-porte ○

H halteres Lixo Não-queimável ○ ○

Hibachi Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

Home bakery
（panificadora） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

I imã Lixo Não-queimável ○ ○

impressora Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

inseticidas agrícolas Outros × × × Levar nas empresas especializadas ou em lojas 
onde vendem esses objetos.

interfone        Lixo Não-queimável ○ ○

iodo de esgoto     Outros × × × Leve em empresas especializadas.

isolante térmico Lixo Não-queimável ○ ○
isopor（s/marca PURA

（plástico）） Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

isopor（c/marca PURA
（plástico））

Material Reciclável
（Materiais com 
a Marca Pura）

○
（Atenção）

○

Na região de Kosai deve levar até o local de 
materiais recicláveis.Fita adesiva, etiqueta, 
etiqueta de especificação de embalagens devem 
ser retiradas. Os que contém cheiro e sujeira 
favor jogar no lixo queimável. 

isqueiro Outros ○
（Atenção）

○ Usar todo o conteúdo.Na região de Kosai deve 
levar até o local de materiais recicláveis.

jogo de karaokê De grande-porte ○ Tipos de microfones são considerados lixos não 
queimáveis.

K Kairo（descartável） Lixo Queimável ○ ○ O que não foi utilizado, deverá ser descartado 
após o esfriamento.

Kairo（não descartável）   Lixo Não-queimável ○ ○
Kairo（almofadinha 
aquecedora）descartável Lixo Queimável ○ ○ O que não foi utilizado, deverá ser descartado 

após o esfriamento.

kenzan
（suporte de pinos para 
fixar flores e galhos）

Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

kimono
Material 
Reciclável　

（Pano velho）
○ Levar até o local de coleta de Pano velho ou de 

coleta coletiva（página 10）

Koinobori（carpa colorida 
de tecido ou papel） Lixo Queimável ○ ○ Dave retirar as partes em metal.As demais partes 

deve cortar em pedaços menores que 50cm.

kotatsu（mesa com 
aquecedor elétrico） De grande-porte ○

L lã                     Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

lamina do cortadora de 
grama Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 

papel ou pano.

lampada Lixo Não-queimável ○ ○ Deve ser descartado dentro da caixa que fez a troca.

lâmpadas fluorescentes, 
arrancador de lâmpada 
fluorescente 

Outros ○
Levar diretamente para o Centro de Controle do 
Meio Ambiente ou consultar as revendedoras.Se 
está quebrado jogar no lixo não queimável.

lanterna             Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

lápis        Lixo Queimável ○ ○

G
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

L lata de bebida
Material 
Reciclável

（Latas de bebida）
○

（Atenção）
○

Região de Kosai, favor levar nos locais de coleta 
de materiais recicláveis. ※Latas de conservas de 
alimentos, jogar no lixo não queimável.

lata de óleo  Lixo Não-queimável ○ ○ Deve esvaziar o conteúdo antes de colocar 
dentro do saco designado.

lata de spray Outros ○
（Atenção）

○
Para prevenir acidentes de fogo, é necessário 
utilizar todo o conteúdo e esvaziar,sem falta.
Na região de Kosai deve levar até o local de 
materiais recicláveis.

lata quadrada（metal）    Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

latas de alimentos Lixo Não-queimável ○ ○ Latas de bebidas são materiais recicláveis. 

lençol
Material 
Reciclável　

（Pano velho）
○ Levar até o local de coleta de Pano velho ou de 

coleta coletiva（página 10）

lima（de pedra） Lixo Não-queimável ○ ○
linha de vara pesca Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

liquidificador Lixo Não-queimável ○ ○

livro（c/capa dura）
Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○ Levar até o local de coleta de papéis velhos ou 

de coleta coletiva.（página 9・10）

lixo bidegradável Lixo Queimável ○ ○ Retirar o líquido. （página 10）

louça（de metal, cerâmica, 
vidro） Lixo Não-queimável ○ ○

louça（de papel, madeira, 
plástico） Lixo Queimável ○ ○

lupa Lixo Não-queimável ○ ○
luva de beisebol Lixo Queimável ○ ○
luva Lixo Queimável ○ ○ pano velho não é material reciclável.

M machadinha　 Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

mala Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

mamadeira Lixo Não-queimável ○ ○
mangueira de borracha Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

mangueira Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

máquina de cortar grama               De grande-porte ○

máquina de costura Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

máquina de escrever 
manual De grande-porte ○

máquina de escrever Lixo Não-queimável ○ ○

máquina de fazer mochi Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

máquina de lavar roupa Outros × × × Eletrodomésticos enquadrados　no padrão de 
reciclagem（página 13）

máquina de passar calças De grande-porte ○
máquina de tricô De grande-porte ○
máquina lava-louças De grande-porte ○

máquina massageadora Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

máquina para cultivação Outros × × × Levar nas empresas especializadas ou em lojas 
onde vendem esses objetos.

máquina secadora de 
louças                 De grande-porte ○

marreta para amassar 
mochi De grande-porte ○
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

M martelo de madeira Lixo Queimável ○ ○

martelo      Lixo Não-queimável ○ ○
massa de argila

（argila com óleo） Lixo Não-queimável ○ ○

massa de argila
（de papel） Lixo Queimável ○ ○

mastro que hasteia o 
Koinobori  De grande-porte ○

material cortante Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

material de amortecimento
（plásticos,vinil）

Material Reciclável
（Materiais com 
a Marca Pura）

○
（Atenção）

○ Na região de Kosai deve levar até o local de 
materiais recicláveis.

material de amortecimento
（papel） Lixo Queimável ○ ○

material de palha Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.Não são 
recicláveis（galhos podados, bambu, grama）

mato
Material Reciclável

（Galhos podados・
bambus・Matos）

○ ○ Quando em grande quantidade, deve ser levado 
até o Centro de Processamento de Kasago. 

MD（mini disc）         Lixo Queimável ○ ○

medidor（balança） Lixo Não-queimável ○ ○ Objetos à bateria, favor retirar a bateria.

meia calça Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

meia                      Lixo Queimável ○ ○ O pano velho não é material reciclável.

mesa baixa           De grande-porte ○

mesa de jantar De grande-porte ○

mesa de kotatsu De grande-porte ○

mesa de tênis de mesa De grande-porte ○

mesa para camping De grande-porte ○

mesa De grande-porte ○
mochila de escola

（Randoseru） Lixo Queimável ○ ○

modura de quadro
（não metálico） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

moldura da janela De grande-porte ○
moldura de quadro 
(metálico) Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

molinete Lixo Não-queimável ○ ○
monociclo（para exercício 
físico, para transporte） De grande-porte ○

moto         Outros × × ×
Consultar os comerciantes ou o Centro de 
Reciclagem de Veículos de 2 rodas（Nirinsha 
Risaikuru Sentaa）（página 13）

motoneta Outros × × × Consultar os comerciantes ou o Centro de 
Reciclagem de Veículos de 2 rodas.（página 13）

motor Outros × × ×
Levar nas empresas especializadas ou em lojas 
onde vendem esses objetos.※Os de pequeno 
porte podem ser levados até o Centro de Controle 
do Meio Ambiente.

O objetos de cerâmica Lixo Não-queimável ○ ○

óculos de proteção Lixo Não-queimável ○ ○

óculos Lixo Não-queimável ○ ○
Óleo

（para uso em máquinas） Outros × × × Levar  nos  pos tos  de  gaso l i na  e  ou t ros 
especializados.
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

O
Óleo

（uso comestível）

Material 
Reciclável

（Óleo usado de 
frituras）

○
（Região de Arai）

○

É coletado na prefeitura, Sucursal de Arai,Centro 
de purificação de água, Hatsurasu Sentaa, Seibu 
Koominkan, Hokubu Tamokuteki Sentaa, Nanbu 
Chiku Koozoo Kaizen Sentaa. Somente se a 
quantidade for pouca, poderá ser jogado no lixo 
queimável（deixe que o papel ou pano sugue, ou 
usar um produto para endurecer.）

órgão
（instrumento musical） De grande-porte ○

órgão elétrico De grande-porte ○

P pá（de metal） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

pá（de plástico） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

painel（de metal）usado 
para telhados e paredes Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

painel（de plástico）usado 
para telhados e paredes Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

panela chinesa Lixo Não-queimável ○ ○

panela de arroz à gas Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

panela de cerâmica Lixo Não-queimável ○ ○
panela  de coz inha 
elétrica Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

panela de Pressão Lixo Não-queimável ○ ○
panela  e létr ica de 
cozinhar de arroz Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

panela elétrica Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

panela esmaltada Lixo Não-queimável ○ ○
panela Lixo Não-queimável ○ ○

panfletos
Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○ Levar até o local de coleta de papéis velhos ou 

de coleta coletiva.（página 9・10）

pano de chão Lixo Queimável ○ ○ O pano velho não é material reciclável.

papéis de impressão 
（fixação à ferro, etc） Lixo Queimável ○ ○ Não é reciclável（papel velho）.

papéis velhos
Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○ Levar até o local de coleta de papéis velhos ou 

de coleta coletiva.（página 9・10）

papel (caixa de papelão)
Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○ Levar até o local de coleta de papéis velhos ou 

de coleta coletiva.（página 9・10）

papel
（embalagens de papel）

Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○ Levar até o local de coleta de papéis velhos ou 

de coleta coletiva.（página 9・10）

papel（jornal）
Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○ Levar até o local de coleta de papéis velhos ou 

de coleta coletiva.（página 9・10）

papel（revista）
Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○ Levar até o local de coleta de papéis velhos ou 

de coleta coletiva.（página 9・10）

papel carbonado Lixo Queimável ○ ○ Não é reciclável（papel velho）.

papel de caligrafia 
Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○

Favor separar os papéis velhos. Levar até o local 
de coleta de papéis velhos ou de coleta coletiva.

（página 9・10）※ papéis borrados com tinta jogar 
no lixo queimável.

papel picado 
Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○ Levar até o local de coleta de papéis velhos ou 

de coleta coletiva.（página 9・10）

papel térmico Lixo Queimável ○ ○ Não é reciclável（papel velho）.
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

P patinete kickboard Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

pázinha de lixo（metal） Lixo Não-queimável ○ ○
pázinha de lixo

（sem ser de metal） Lixo Queimável ○ ○

peças de automóvel 
（inclui óleo） Outros × × × Levar na loja especializada.

pedaços de concreto De grande-porte ○ Leve em empresas especializadas.

pedaços de madeira Lixo Queimável ○ ○
Cortar em pedaços menores de 50 cm.Se não 
couber na sacola determinada pela prefeitura, 
é considerado lixo de grande porte.Não são 
recicláveis（galhos podados, bambu, grama） .

pedra de fazer conservas
（Tsukenomo） De grande-porte ○

pedra Outros × × × Levar nas empresas especializadas ou em lojas 
onde vendem esses objetos.

pendurador de cabide De grande-porte ○
pente（exceto o material 
metálico） Lixo Queimável ○ ○ Deve dobrar ou quebrar as pontas, para que não 

tornem perigosos. 

pente（material metálico） Lixo Não-queimável ○ ○  Deve dobrar ou quebrar as pontas, para que não 
tornem perigosos. 

penteadeira                  De grande-porte ○

percevejo Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

persiana De grande-porte ○

peso de papel Lixo Não-queimável ○ ○

piano elétrico De grande-porte ○

piano Outros × × × Levar nas empresas especializadas ou em lojas 
onde vendem esses objetos.

pilão (usado p/fazer Mochi)         De grande-porte ○

pilha
Material 
Reciclável　

（Pilhas）
○

（Atenção）
○

Alcalina, manganês, botões, níquel, lítio e outros. 
Deve colar o durex e fazer o isolamento.
Na região de Kosai deve levar até o local de 
materiais recicláveis.

pinico           Lixo Queimável ○ ○

piscina de plástico Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

placa de acrílico    Lixo Queimável ○ ○

Placa de reboco Lixo Não-queimável ○ ○

pneu（de bicicleta） Lixo Queimável ○ ○
Cortar em pedaços menores de 50 cm.Os 
materiais maiores que 5 cm de diâmetro são 
considerados lixo de grande porte.

pneu（carro, moto） Outros × × × Levar na loja especializada.

poliuretano      Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

porca de parafuso Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

porta boneco Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

porta de tela（parte 
da armação） Lixo Não-queimável ○ ○

Cortar em pedaços menores de 50 cm.Se não 
couber na sacola determinada pela prefeitura, é 
considerado lixo de grande porte.

porta de tela
（parte da tela） Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

porta DVD Lixo Queimável ○ ○

porta fita de vídeo Lixo Queimável ○ ○

porta rolante De grande-porte ○

porta televisor De grande-porte ○
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

P porta-água quente
（aquecedor）（de metalou 
de cerâmica）

Lixo Não-queimável ○ ○

porta-água quente
（aquecedor）（de plástico 
ou gel）

Lixo Queimável ○ ○

pote térmico Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

prancha de surfe      De grande-porte ○

prancheta Lixo Queimável ○ ○ Se possível retirar as partes de metal.

prego                    Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

processador de alimentos Lixo Não-queimável ○ ○

processador elétrico 
de lixo biodegradável Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

processador não-elétrico 
de lixo biodegradável Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

projetor Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

pulverizador Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

Q querosene Outros × × × Levar  nos  pos tos  de  gaso l i na  e  ou t ros 
especializados.

R rádio transmissor Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

rádio Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

rádio-gravador Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

recibo Lixo Queimável ○ ○ Não é reciclável（papel velho）.

recipiente para guardar 
arroz De grande-porte ○

refrescador de ar Lixo Queimável ○ ○

refrigerador de ar
（c/freon） Outros × × × Levar na loja especializada.

refrigerador de ar
（s/freon） De grande-porte ○

regador（de plástico） Lixo Queimável ○ ○

regador（metálico） Lixo Não-queimável ○ ○

relógio de pulso Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

relógio Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

remédio（comprimido, 
remédio para tomar, 
creme tópico）

Lixo Queimável ○ ○
Quantidades pequenas devem embrulhar no 
papel ou deixar absover no pano. Quantidades 
grandes  devem ser levados nas empresas ou 
revendedoras especializadas. 

restos de óleo
（de cozinha）

Material 
Reciclável

（Óleo usado de 
frituras）

○
（Região de Arai）

○

É coletado na prefeitura, Sucursal de Arai,Centro 
de purificação de água, Hatsurasu Sentaa, Seibu 
Koominkan, Hokubu Tamokuteki Sentaa, Nanbu 
Chiku Koozoo Kaizen Sentaa. Somente se a 
quantidade for pouca, poderá ser jogado no lixo 
queimável（deixe que o papel ou pano sugue, ou 
usar um produto para endurecer.）

restos de óleo
（de máquinas,etc） Outros × × × Levar  nos  pos tos  de  gaso l i na  e  ou t ros 

especializados.

roupa de mergulho Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

roupa íntima Lixo Queimável ○ ○ O pano velho não é material reciclável.

r oupas（pequenas 
quantidades/ roupas 
sujas）

Lixo Queimável ○ ○
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

R roupas usadas
（velhas）

Material 
Reciclável　

（Pano velho）
○

Levar até o local de coleta de Pano velho ou de 
coleta coletiva（página 10）Materiais sujos, favor 
cortar em pedaços menores de 50 cm e jogar no 
lixo queimável.

roupas            
Material 
Reciclável　

（Pano velho）
○ Levar até o local de coleta de Pano velho ou de 

coleta coletiva（página 10）

S saco de gel gelado Lixo Queimável ○ ○

saco de papel 
Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○

Remova as partes de plástico e cordões de tecido 
e deixe só a parte de papel, separando-os como 
tipo de papéis velhos.Levar até o local de coleta de 
papéis velhos ou de coleta coletiva.（página 9・10）

sacola Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.Se possível 
retirar as partes de metal.

sapateira                  De grande-porte ○
sapato de segurança                Lixo Não-queimável ○ ○

sapato Lixo Queimável ○ ○
O sapato de segurança e o calçado spike de 
atletismo com partes de metal são considerados 
lixos não queimáveis.

saquinho de rede p/
 escoar água Lixo Queimável ○ ○

scaner Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

secador de cabelo Lixo Não-queimável ○ ○
secadora（louças） De grande-porte ○

secadora（roupas,etc） Outros × × × Eletrodomésticos enquadrados　no padrão de 
reciclagem（página 13）

secadora de Futon（colchão 
ou coberta japonêsa） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

secadora de roupas Outros × × × Eletrodomésticos enquadrados　no padrão de 
reciclagem（página 13）

serrote Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

shichirin（mini fornos 
de cerâmica a lenha e a 
carvão）

Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

sintonizador de TV Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

sofá De grande-porte ○

starter de lâmpada    Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

Sunoko
（grade de madeira） Lixo Queimável ○ ○

Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.Não 
são recicláveis (galhos podados, bambu, grama) .

suporte de fogão De grande-porte ○
suporte de varal de 
roupas De grande-porte ○

Sur ibach i（moedor 
oriental de cerâmica） Lixo Não-queimável ○ ○

T
tábua（madeira） Lixo Queimável ○ ○

Cortar em pedaços menores de 50 cm.Se não 
couber na sacola determinada pela prefeitura, 
é considerado lixo de grande porte.Não são 
recicláveis (galhos podados, bambu, grama) .

tábua de corte（cozinha） Lixo Queimável ○ ○
tábua de passar roupa 

（com metal） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

tábua de passar roupa 
（sem metal）   Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

tábua de skate para neve De grande-porte ○

tábua de skate Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

S
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

T tábuas de esqui De grande-porte ○
taco de beisebol

（de metal） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

taco de beisebol
（de plástico・madeira） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

tampa de banheira De grande-porte ○

tanque de gasol ina 
portátil Lixo Não-queimável ○ ○

Para prevenir acidentes de fogo, é necessário 
utilizar todo o conteúdo e esvaziar,sem falta.
Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

tapete de escrivaninha Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

tapete de esponja Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

tapete de plástico Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

tapete para banheira Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

tapete para camping Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

teclados
（instrumento musical） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

Tedutsu Hanabi（fogos 
de artíficio de mão） Lixo Queimável ○ ○  Cortar em pedaços menores de 50 cm.

telescópio Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

televião Outros × × × Eletrodomésticos enquadrados　no padrão de 
reciclagem（página 13）

telha                  De grande-porte ○ Leve em empresas especializadas.

tênis Spike de atletismo Lixo Não-queimável ○ ○

termômetro
（de mercúrio） Outros ○

Os materiais que contém mercúrio são considerados 
perigosos, por isso, devem ser levados diretamente 
até o Centro de Controle do Meio Ambiente.

termômetro（digital） Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

termômetro（eletrônico） Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

termômetro（mercúrio） Outros ○
Os materiais que contém mercúrio são considerados 
perigosos, por isso, devem ser levados diretamente 
até o Centro de Controle do Meio Ambiente.

terra Outros × × × Levar nas empresas especializadas ou em lojas 
onde vendem esses objetos.

tesoura de cortar galhos       Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

tesoura Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

tijolo De grande-porte ○ Quando em grande quantidade, deve ser levado 
nos fabricantes ou nos revendedores.

tinta de parede Outros × × ×
Levar na loja especializada.Los envases vacíos de 
plástico, coloque a la basura quemable y los que 
sean de metal coloque la basura no quemable.

toalha
Material 
Reciclável　

（Pano velho）
○ Levar até o local de coleta de Pano velho ou de 

coleta coletiva（página 10）

toalha de mesa Lixo Queimável ○ ○  Cortar em pedaços menores de 50 cm.

tocador de disco Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

torradeira Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

torre para gatos De grande-porte ○
Despedaçar, separar os panos, madeiras e 
plásticos, jogar no lixo queimável e metais no lixo 
não queimável.

travesseiro Lixo Queimável ○ ○ O pano velho não é material reciclável.

trenó Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

triciclo           De grande-porte ○

T
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 Onde colocar　　①Locais de Coleta do Lixo　　②Centro de Controle do Meio Ambiente　　③Centro de Processamento de Kasago

Tipos de materiais Classificação Onde colocar Observações 
① ② ③

T trilho de cortina 
（métalico）   　     Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

trilho de cortina
（não metálico） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

trituradora de papel  Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

TV de projeção De grande-porte ○
Por não estar designado na reciclagem de 
materiais eletrônicos, é possível levar para o 
Centro de Controle do Meio Ambiente.

TV game Lixo Não-queimável ○ ○

U umidificador                           Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

V vara de pesca Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

vara esticável（metal） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

vara esticáve
（plástico） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

varal（em bastão）de 
roupas De grande-porte ○

varal para interior da casa De grande-porte ○
vasilha de alumínio p/
Nabeyaki Lixo Não-queimável ○ ○

vasilha（de vidro ou metal） Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

vasilhas orientais de 
cerâmica

Material 
Reciclável　

（Papéis velhos）
○ Levar até o local de coleta de papéis velhos ou 

de coleta coletiva.（página 9・10）

vaso（bacia）de banheiro De grande-porte ○
vaso de flores e de Ikebana

（de cerâmica, vidro） Lixo Não-queimável ○ ○

vaso de flores e de 
Ikebana（material de 
plástico, madeira）

Lixo Queimável ○ ○

vaso de planta
（de cerâmica） Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

vaso de plantar flor (de 
cerâmica) Lixo Não-queimável ○ ○

Retirar a terra.Se não couber na sacola 
determinada pela prefeitura, é considerado lixo 
de grande porte.

vaso de plantar flor
（de plástico） Lixo Queimável ○ ○

Retirar a terra.Se não couber na sacola 
determinada pela prefeitura, é considerado lixo 
de grande porte.

vasos de planta
（de plásticos, vinil） Lixo Queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 

prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

vassoura
（c/metal） Lixo Não-queimável ○ ○

vassoura（s/metal） Lixo Queimável ○ ○
vassoura de pano　 Lixo Queimável ○ ○ Cortar em pedaços menores de 50 cm.

vela Lixo Queimável ○ ○

ventilador Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

video cassete Lixo Não-queimável ○ ○ Se não couber na sacola determinada pela 
prefeitura, é considerado lixo de grande porte.

video game Lixo Não-queimável ○ ○ Favor retirar a pilha. 

vidro Lixo Não-queimável ○ ○ Como é perigoso, favor cobrir a parte afiada com 
papel ou pano.

Y Yoshizu（cort ina de 
canas）（cortar em pedaços 
antes de jogar）

Lixo Queimável ○ ○
Cortar em pedaços menores de 50 cm.Se não 
couber na sacola determinada pela prefeitura, 
é considerado lixo de grande porte.Não são 
recicláveis (galhos podados, bambu, grama) .

Yoshizu（cortina de 
canas）（jogar sem cortar） De grande-porte ○ Não são recicláveis（galhos podados, bambu, 

grama） .
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