
Papelões Jornais RevistasLatas プラ

Contamos com sua cooperação
para separar o lixo.

Preencha o dia da semana da coleta da área onde você mora.

A partir de abril de 2022, o Centro Ambiental de Área Ampla de Chita-nambu (na cidade de Taketoyo)
 será aberto para uso. Desta forma, o modo de jogar fora o lixo incinerável e parte do lixo de grande porte irá mudar.

Ano fiscal de2022 -

Uso doméstico

Como Separar
e Jogar Fora o Lixo

e Materiais Recicláveis

BOOK

-feira

Lixo incinerável

-feira

Papéis mistos

Recipientes e embalagens de plástico

-feira

Coleta seletiva

Toda
semana

Cooperativa Sanitária de Chita-nambu, Cidade de Mihama, Cidade de Minamichita, 
Cooperativa Ambiental de Área Ampla de Chita-nambu



▶Lixo incinerável……Página 9

▶Papéis mistos……Página 10
▶Recipientes e embalagens de plástico…Página 11

▶Lixo incinerável/não incinerável 
　de grande porte……Página  12

▶Lixo de grande porte
　de madeira/reciclável…Página 13

▶Lixo de aterro……Página 14

▶Lixo reciclável……Páginas 15-16

▶Capim, galhos podados e bambu…Página 17

Modo de jog  ar o lixo fora

Dentro do Centro
de Reciclagem

 de Chita-nambu 
(trazer diretamente)

Estação de Reciclagem de Chita-nambu …Páginas 7 e 8

Peso
100 ienes/10 kg

Cooperativa Ambiental
de Área Ampla de Chita-nambu

Peso
100 ienes/10 kg

Cooperativa Sanitária de Chita-nambu

Coleta seletiva de cada distrito…Página 4Pontos de coleta de lixo de cada distrito…Página 3

火・金
家庭ごみ収集場所

曜日

曜日水

Instalação intermediária 
 (Cooperativa Ambiental de Área Ampla de Chita-nambu) ……Página 5 Armazém

 (Cooperativa Sanitária de Chita-nambu) ………………Página 6
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☞ Mais informações na página 9

* Consulte o boletim comunitário para mais informações sobre os dias de coleta, etc.* Para mais informações sobre o modo
   de jogar fora, confira a respectiva página.

☞ Mais informações nas páginas 15-16

☞ Mais informações na página 10

☞  Mais informações
　  na página 11

Cooperativa Sanitária de Chita-nambu - Telefone:0569-62-0402
Cidade de Mihama (Divisão Ambiental) - Telefone:0569-82-1111

Cidade de Minamichita (Divisão Ambiental) - Telefone:0569-65-0711

Lixo de cozinha  (restos de comida e conchas, etc.) Garrafas 
(de bebidas, alimentos e cosméticos)

Garrafaｓ PET  (de bebidas e alimentos)
Papeis/tecidos

Outros

Latas

Tênis e botas, etc.

Cartões postais/envelopes

Vasilhas/pacotes Bandejas Garrafas de plástico Sacos Tubos/outros

Sacolas/caixas de papel Panfletos Fotografias/recibos

Travesseiro

Boneco 
de pelúcia

Cabides de plástico

Bandeja 
de documentos

Almofada

Capacete

Cortina

Esvazie o gás com 
a tampa de liberação de gás.

Utilize o gás 
completamente.

Cubra as lâminas de objetos 
cortantes com pano ou fita adesiva.

Bolsa tiracolo 
e mochila escolar, etc.

Plásticos

Calçados/bolsas Outros

Capim, galhos podados e bambu, etc. Fraldas descartáveis

Eletrodomésticos de pequeno porte Lixo não incinerávelPilhas

Vidros/cerâmicas

Latas de spray

Latas de aço
 (de bebidas e alimentos)

Saco designado
Lixo incinerável doméstico

Saco designado
de 45 litros para lixo doméstico incinerável

Incolor e transparente

Outros

Latas de alumínio
 (de bebidas e alimentos)

Isqueiros

Jornais

Revistas

Tecidos

Papelões

Embalagens cartonadas

Garrafa de 1,8 L
 (verde/marrom)
Garrafas de cerveja

Garrafas retornáveis

Marrom

Metais

GAS

Fraldas 
descartáveis
Fraldas 

descartáveis

A partir de abril
de 2022

Itens que podem ser jogad  os fora nos pontos
de coleta e nas coletas sel  etivas de cada distrito

Lixo incinerável O que pode ser jogado fora nos pontos
 de coleta de lixo de cada distrito Lixo  reciclável Itens jogados fora na coleta seletiva 

de cada distrito

Papéis mistos O que pode ser jogado fora nos pontos 
de coleta de lixo de cada distrito

Recipientes e embalagens 
de plástico

O que pode ser jogado fora nos pontos 
de coleta de lixo de cada distrito

Fraldas 
descartáveis
Fraldas 

descartáveis

Lâmpadas fluorescentes
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☞ Mais informações na página 9

Lixo de cozinha (restos de comida e conchas, etc.)

Tênis e botas, etc.

Bolsa tiracolo 
e mochila escolar, etc.

Plásticos

Calçados/bolsas Outros

☞ Mais informações na página 12

Será cobrada uma taxa
de tratamento.

Cooperativa Ambiental de Área Ampla 
- Instalação intermediária

Cooperativa Sanitária de Chita-nambu
 - Armazém

☞Mais informações na página 13
Lixo de grande porte de madeira/reciclável

☞ Mais informações na página 14

100 ienes por 10 kg

Telefone: 0569-84-1007▶▶ ▶▶Lixo incinerável Lixo incinerável/não incinerável de grande porte Telefone: 0569-62-0402Lixo de grande porte de madeira/reciclável Lixo de aterro

［Dentro do Centro de Reciclagem de Chita-nambu］

(Conecta à Cooperativa Ambiental de Área Ampla de Chita-nambu na cidade de Taketoyo.)

［Dentro do Centro de Reciclagem de Chita-nambu］

Dentro do Centro de Reciclagem
 de Chita-nambu

○A taxa de tratamento será cobrada de acordo com a quantidade de itens trazidos.
　(Se for inferior a 10 kg, será arredondado para 10 kg.)
○ A forma de pagamento da taxa de tratamento é somente em dinheiro e deve ser pago no dia.
○Na instalação intermediária e no armazém a cobrança será feita separadamente.
　(Se os itens estiverem misturados, a pesagem e o pagamento serão feitos 2 vezes.)
○Se o lixo reciclável for transportado junto, não será permitido descarregá-lo dentro do Centro de Reciclagem de Chita-nambu. 
　O lixo reciclável é aceito na Estação de Reciclagem de Chita-nambu.

Endereço: 77-1 Kashinoki, Utsumi, Minamichita-cho

Segunda a sexta-feira (incluindo feriados)　8h45 - 12h00　13h00 - 16h15
2º e 4º sábados (incluindo feriados)　8h45 - 12h00

Lixo incinerável

Lixo incinerável/não incinerável de grande porte

Atendimento
 (recepção)

Travesseiro

Boneco de pelúcia

Almofada

Capacete

Tatames Tapetes Sofás/cadeiras Violões Blocos Telhas

* Lixo de grande porte não é aceito.

Tijolos Bolas de boliche Bases de varal Braseiros

Lixo de aterro

Armações de cama Escrivaninhas de madeira Cômodas de madeira Estantes

Fogões a gás Aquecedores a querosene Aspiradores de pó Guarda-chuvas Bicicletas

Fraldas 
descartáveis

Cortina

Bandeja de documentos

Cabides de plástico

A partir de abril
de 2022

O que pode ser levado ao Centro de Reciclagem 
de Chita-nambu

Capim, galhos podados e bambu, etc.

Saco designado
Lixo incinerável doméstico

Saco designado
de 45 litros para lixo doméstico incinerável

Fraldas 
descartáveis
Fraldas 

descartáveisFraldas 
descartáveis
Fraldas 

descartáveis

futonsAcolchoados（　　　 ）
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Telefone: 0569-62-0402

Estação de Reciclagem de Chita-nambu
Endereço: 17 Ikeda, Aza-Utsumi, Minamichita-cho

Segunda a sexta-feira (incluindo feriados)
8h45 - 12h00　　13h00 - 16h15

2º e 4º sábados (incluindo feriados)
8h45 - 12h00

Atendimento (recepção)

☞ Mais informações na página 17

☞ Mais informações na página 10

☞ Mais informações na página 11
Recipientes e embalagens de plástico

Cartões postais/envelopes

Vasilhas/pacotes Bandejas Garrafas de plástico Sacos Tubos/outros

Sacolas/caixas de papel Panfletos Fotografias/recibos

Papéis mistos

Capim, galhos podados e bambu
☞ Mais informações nas páginas 15-16

Garrafas
 (de bebidas, alimentos e cosméticos)

Garrafaｓ PET  (de bebidas e alimentos)
Papeis/tecidos

Outros

Latas

Incolor e transparente

Garrafa de 1,8 L
 (verde/marrom)
Garrafas de cerveja

Garrafas retornáveis

GAS

Capim/folhas Galhos/arbustos Bambu e grama de bambu

Lixo reciclável

Estação de Reciclagem 
de Chita-nambu

Centro de Reciclagem 
de Chita-nambu

Estação 
Utsumi-Higashi

Kashinoki

南知多
グリーンバレイ

Colégio 
Utsumi

Estrada Suisen

●

276

276

276

52

52

52

Estação Meitetsu Utsumi

A partir de abril
de 2022

O que pode ser jogado fora na Estação de Reciclagem 
de Chita-nambu

Outros

Marrom

Jornais

Revistas

Tecidos

Papelões

Embalagens cartonadas

Esvazie o gás com 
a tampa de liberação de gás.

Latas de spray

Eletrodomésticos de pequeno porte

Vidros/cerâmicasMetais
Utilize o gás 
completamente.

Cubra as lâminas de objetos 
cortantes com pano ou fita adesiva.Lixo não incinerávelPilhas

Isqueiros

Lâmpadas fluorescentes

Latas de aço
 (de bebidas e alimentos)

Latas de alumínio
 (de bebidas e alimentos)
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Pontos de coleta de lixo 
de cada distrito

Dentro do Centro de Reciclagem 
de Chita-nambu (instalação intermediária)

Centro Ambiental de Área Ampla 
de Chita-nambuOnde jogar fora

Lixo de cozinha (restos de comida e conchas, etc.) Plásticos

Jornais

Revistas Embalagens cartonadas
 (com interior branco)

- Faça a compostagem do lixo orgânico o máximo possível.
- Seque bem e amarre firme a boca do saco antes de jogar fora.
- Jogue fora o óleo de cozinha na coleta de óleo usado. (Se for uma 
pequena quantidade, sugue com papel ou pano, ou solidifique 
com um produto comercializado e jogue fora como lixo 
incinerável.)

- O que não for recipiente ou embalagem de plástico deve ser 
jogado fora como lixo incinerável.
- Itens grandes que não cabem no saco designado pela cidade são 
considerados lixo de grande porte.

- Além dos itens com o símbolo 　   (papel) 
(caixas de doces, etc.), há panfletos de 
propaganda ,  embrulhos ,  fotografias ,  
envelopes (com abertura transparente), 
sacolas de papel e blocos de notas.
* Além disso, papéis-carbono, como recibos e 
fichas de entrega, papéis revestidos de 
plástico ou sintético, como calendários e 
pôsteres, também são aceitos.
* Documentos grampeados ou presos por 
clipe, ou panfletos de propaganda colocadas 
em uma sacola plástica podem ser jogados 
fora como estão.

Coloque no saco designado pela cidade e jogue 
fora nos pontos de coleta de lixo de cada 
distrito no dia da coleta do papel misto.
Coletado mesmo em dias de chuva.

Jogue fora na coleta seletiva de cada distrito ou 
leve à Estação de Reciclagem de Chita-nambu.

Não pode ser reciclado, pois a sujeira 
contaminará os outros itens recicláveis.

○Ao jogar fora nos pontos de coleta de lixo de cada distrito, certifique-se de colocar no saco designado pela cidade (lixo incinerável). 
(exceto fraldas descartáveis)

○Não é necessário colocar no saco designado (para lixo incinerável) pela cidade ao transportar diretamente ao Centro de 
Reciclagem de Chita-nambu (instalação intermediária) ou ao Centro Ambiental de Área Ampla de Chita-nambu, mas lixo 
com cheiro forte ou que se espalha facilmente deve ser colocado em um saco. Coloque em um saco transparente 
(translúcido) para que o conteúdo possa ser identificado.

○Para mais informações, entre em contato com a Cooperativa Ambiental de Área Ampla de Chita-nambu（☎0569-84-1007）.

Também é permitido transportar diretamente à 
Estação de Reciclagem de Chita-nambu. 
Coloque no saco designado pela cidade.
Pode ser levado mesmo em dias de chuva.

Calçados/bolsas Outros

- Remova acessórios de metal o máximo possível e jogue-os fora 
como outros itens (metais) na coleta seletiva.

- Itens como um edredom (futon) podem ser jogados fora como lixo 
incinerável nos pontos de coleta de lixo de cada distrito se forem colocados 
nos sacos designados pela cidade. (Itens grandes que não cabem no saco 
designado pela cidade são considerados lixo incinerável de grande porte.)

- Papéis sujos: lenços de papel e fraldas descartáveis 
usados, etc.
* Consulte a página 9 sobre como jogar fora fraldas 
descartáveis.

Fraldas descartáveis

- Ao jogar fora plantas ou folhas, etc. como lixo incinerável, 
coloque no saco designado pela cidade.
- Ramos podados e bambus devem estar dentro das medidas 
acima e envoltos em 1 saco de 45 litros designado pela cidade 
para serem jogados fora.
- A taxa de tratamento é gratuita se for transportado diretamente 
à Estação de Reciclagem de Chita-nambu. Desnecessário colocar 
em um saco.

-  Fraldas descartáveis usadas por adultos ou crianças devem ser colocadas 
em um saco transparente ou translúcido escrito “紙おむつ” (kami 
omutsu), jogando fora nos pontos de coleta de lixo de cada distrito.
-  Não jogue fora colocando no antigo saco designado para lixo incinerável 
(cidade de Mihama: verde, cidade de Minamichita: amarelo).

*  Fraldas descartáveis para animais de estimação não aceitas.
*  Uma taxa de tratamento de 100 ienes por 10 kg será cobrada quando for 
trazido diretamente à instalação intermediária ou ao Centro Ambiental de 
Área Ampla.

Onde jogar fora

O que não pode ser jogado fora como papel misto?

Itens da coleta seletiva de materiais recicláveis Papéis sujos

Jogue fora como lixo incinerável

Pontos de coleta de lixo de cada distrito Estação de Reciclagem Chita-nambu 

Cartões postais/envelopes
Sacolas/caixas de papel

Panfletos Fotografias/recibos
Tênis e botas, etc.

Bandeja 
de documentos

Cabides 
de plástico

Bolsa tiracolo 
e mochila escolar, etc. CortinaBoneco 

de pelúcia
Almofada

Capacete

☞ Página 3

☞Mais informações na página 17

☞ Página  8Como jogar 
fora

Como jogar 
foraPontos de coleta de lixo de cada distrito Dentro do Centro de Reciclagem de Chita-nambu (instalação intermediária)☞ Página 3 ☞ Página 5

Travesseiro

Capim, galhos 
podados 
e bambu, 
etc.

Lixo incinerávelLixo incinerávelLixo incinerávelLixo incinerável Papéis mistosPapéis mistosPapéis mistosPapéis mistosPapéis mistosPapéis mistos

Saco designado
Lixo incinerável doméstico

Papelões

Até 60 cm de comprimento

Até 60 cm 
de diâmetro

Saco designado
de 45 litros para lixo doméstico incinerável

Fraldas 
descartáveis
Fraldas 

descartáveisFraldas 
descartáveis
Fraldas 

descartáveis

Pontos de coleta de lixo de cada distrito Estação de Reciclagem de Chita-nambu
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* Se a sujeira não puder ser removida mesmo após lavar, jogue fora como lixo incinerável.

●ミックスペーパー
●プラスチック製容器包装
●資源ごみ
●資源粗大ごみ
●草・剪定枝・竹

Não jogue fora colocando dois 
sacos um dentro do outro (lixo 
colocado em um saco pequeno 
dentro do saco especificado).

Atrapalha na separação, 
deixando o custo de 
processamento mais alto.

Não será possível reciclar se houver materiais estranhos e tudo será eliminado como lixo. 
Misturar lixo perigoso pode ferir os funcionários e causar acidentes nas fábricas de tratamento.

Nunca coloque nada além de recipientes e embalagens de plástico!

Dentro do Centro de Reciclagem de Chita-nambu (instalação intermediária)
Também pode ser transportado diretamente para o Centro Ambiental de Área Ampla de Chita-nambu (na cidade de Taketoyo).

Esvazie o conteúdo. Enxágue com água para
remover a sujeira.

☞  Página 5

Vasilhas/pacotes Bandejas Garrafas de plástico Sacos Tubos/outros

○Será cobrada uma taxa de tratamento de 100 ienes por 10 kg.
○Lixo tratado pela Cooperativa Ambiental de Área Ampla de Chita-nambu. Pesado separadamente do lixo de 
grande porte de madeira/reciclável (☞página 13) tratados pela Cooperativa de Saneamento de Chita-nambu.

○O lixo de grande porte incinerável/não incinerável e o lixo de grande porte de madeira/reciclável são 
cobrados separadamente. (Se os itens estiverem misturados, a pesagem e o pagamento serão feitos 2 
vezes.)

○Não aceitaremos itens que não estiverem devidamente separados ou que excedam o 
tamanho permitido.

○Há itens que não serão aceitos dependendo do material ou do formato.
　Para mais informações, entre em contato com a Cooperativa Ambiental de Área 
Ampla de Chita-nambu (☎0569-84-1007). 

Acolchoados (futons) Tatames Tapetes Caixas de plástico para roupas

Cadeiras sem perna Mesas de vidro Sofás Violões Cadeiras de escritório

Recipientes e embalagens de plásticoRecipientes e embalagens de plásticoRecipientes e embalagens de plásticoRecipientes e embalagens de plásticoRecipientes e embalagens de plásticoRecipientes e embalagens de plástico Lixo de grande porte incinerável/não incinerávelLixo de grande porte incinerável/não incinerávelLixo de grande porte incinerável/não incinerávelLixo de grande porte incinerável/não incinerávelLixo de grande porte incinerável/não incinerávelLixo de grande porte incinerável/não incinerável

Use o saco designado para jogar fora e não coloque 
dois ou três sacos um dentro do outro.

××× ×

Exemplos de lixo incinerável
de grande porte

Itens com até 250 cm de comprimento x 150 cm de largura x 100 cm de profundidade
* Itens de madeira com até 20 cm de diâmetro

Recipientes e embalagens de plástico usados para colocar ou embrulhar 
produtos, que não são mais necessários após o uso ou a remoção do produto.

Itens com este
símbolo

Onde jogar fora Onde jogar foraPontos de coleta de lixo de cada distrito Estação de Reciclagem de Chita-nambu Dentro do Centro de Reciclagem 
de Chita-nambu (instalação intermediária)

Centro Ambiental de Área Ampla 
de Chita-nambu

Como jogar 
fora Como jogar 

fora
Pontos de coleta de lixo de cada distrito ☞ Página  3 Estação de Reciclagem Chita-nambu ☞ Página  8

Coloque no saco designado pela cidade e jogue 
fora nos pontos de coleta de lixo de cada 
distrito no mesmo dia da coleta do papel misto.
Coletado mesmo em dias de chuva.

Também é permitido transportar diretamente à 
Estação de Reciclagem de Chita-nambu. 
Coloque no saco designado pela cidade.
Pode ser levado mesmo em dias de chuva.

Exemplos de lixo não incinerável
de grande porte

Itens com até 200 cm de comprimento x 150 cm de largura x 100 cm 
de profundidade
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Centro de Reciclagem de Chita-nambu (armazém)

その他

Leve diretamente para o Centro de Reciclagem de Chita-nambu (armazém). ☞ Página 6 Leve diretamente para o Centro de Reciclagem de Chita-nambu (armazém). ☞ Página 6

知多南部リサイクルステーション

○Será cobrada uma taxa de tratamento de 100 ienes por 10 kg.
○O tamanho permitido é de até aproximadamente 2 blocos de concreto (40 cm x 40 cm x 20 cm).
○ A quantidade que pode ser trazida é de até cerca de meia caçamba de caminhão de pequeno porte (aprox. 
175 kg).

　* Não é permitido trazer lixo continuamente.
○Não aceitaremos lixo de aterro gerado a partir de entulho de construção ou reforma (incluindo feito pela 
própria pessoa usando maquinário pesado ou específico).

○Placas de gesso e outros produtos que contenham gesso não serão aceitos porque podem 
gerar gases nocivos (sulfeto de hidrogênio) ao serem aterrados.

○Há itens que não serão aceitos dependendo do material, formato ou quantidade trazida.
　Para mais informações, entre em contato com a Cooperativa Sanitária
　de Chita-nambu (☎0569-62-0402).

○Será cobrada uma taxa de tratamento de 100 ienes por 10 kg.
○Lixo tratado pela Cooperativa Sanitária de Chita-nambu. Pesado separadamente do lixo de grande porte 
de madeira/reciclável (☞ página 12) tratados pela Cooperativa Ambiental de Área Ampla de Chita-nambu.

○O lixo de grande porte incinerável/não incinerável e o lixo de grande porte de madeira/reciclável são 
cobrados separadamente. (Se os itens forem trazidos misturados, a pesagem e o pagamento serão feitos 2 
vezes.)

○Não aceitaremos itens que não estiverem devidamente separados ou que excedam o tamanho permitido.
○Remova o tecido ou o plástico antes de jogar fora guarda-chuvas.
○Jogue fora um fogão depois de usar totalmente o seu combustível.
○Há itens que não serão aceitos dependendo do material ou do formato.
　Para mais informações, entre em contato com a Cooperativa Sanitária 
　de Chita-nambu (☎0569-62-0402).

Exemplos de lixo reciclável
de grande porte

Exemplos de lixo de madeira
de grande porte

Armações de cama Escrivaninhas de madeira Cômodas de madeira Estantes

Fogões a gás Aquecedores a querosene Aspiradores de pó Guarda-chuvas Bicicletas

Itens com até 250 cm de comprimento x 150 cm
de largura x 100 cm de profundidade

Itens com até 200 cm de comprimento x 150 cm
de largura x 100 cm de profundidade

◎Embora seja um material natural e não seja tratado como "lixo", aceitamos solo e pedras, que 
não são mais necessários para jardinagem ou em casa, quando atender os critérios acima.

Bolas de boliche

Blocos Telhas Tijolos

Bases de varal Braseiros

Como descartar solo ou pedras que não são mais necessários em casa

Lixo de grande porte de madeira/reciclávelLixo de grande porte de madeira/reciclávelLixo de grande porte de madeira/reciclávelLixo de grande porte de madeira/reciclávelLixo de grande porte de madeira/reciclávelLixo de grande porte de madeira/reciclável Lixo de aterroLixo de aterroLixo de aterroLixo de aterroLixo de aterroLixo de aterro

Lixo de aterro * Lixo de grande porte não é aceito.

Onde jogar fora Onde jogar fora

Como jogar 
fora

Como jogar 
fora

Centro de Reciclagem de Chita-nambu (armazém)

13 14



○Remova o conteúdo e enxague 
levemente.

○Coroas, etc. se enquadram em 
outros (metais).

○Garrafas para pesticidas e 
produtos químicos se 
enquadram em outros 
(vidros/cerâmicas).

○Devido latas de spray e refis de gás provocarem 
incêndio ou explosões ao serem tratados, 
certifique-se de usar ou remover o conteúdo 
completamente. Desnecessário perfurar.

○Remova o conteúdo e enxague levemente 
latas de alumínio/aço.

　Tampas se enquadram em 
outros (metais).

○Somente para itens com o símbolo "　 ".
○Enxague levemente.
○Sempre remova as tampas e os rótulos para 
jogar fora como recipientes e embalagens 
de plástico.

○Refis de água de grande porte para
　 bebedouros não podem ser reciclados.
　Consulte o revendedor, 
etc. ou jogue fora como 
lixo incinerável.

○Panfletos comerciais também pode ser jogados fora junto com jornais.
○Remova grampos metálicos, fitas adesivas de papel ou plástico, etc. do papelão.
○Lave os tecidos sujos antes de jogar fora. Também pode ser jogado fora como lixo incinerável sem lavar.
○Uniformes de trabalho e roupas tradicionais japonesas não podem ser recicladas. Jogue fora como lixo incinerável.
○Somente embalagens cartonadas com interior branco. Depois de enxaguar e secar, corte e desdobre para jogar fora.
○Embalagens cartonadas com interior prateado (com alumínio) devem ser jogadas fora com papel misto.
○Ao jogar fora itens para a coleta seletiva de cada distrito, certifique-se de deixar papeis e tecidos na quantidade que 

seja possível de carregar, e amarre cruzado ao redor.
　Além disso, se estiver chovendo jogue fora na próxima coleta seletiva.
○Papéis e panos são aceitos na Estação de Reciclagem de Chita-nambu mesmo se estiver chovendo.
○Além disso, as roupas podem ser jogadas fora sem amarrar cruzado ao redor.

○Certifique-se de usar todo o gás de isqueiros, pois provocam incêndio ao serem tratados.
○Eletrodomésticos de pequeno porte são aqueles entram na caixa de coleta seletiva (30 cm de comprimento x 40 cm de largura 

x 35 cm de altura) sem serem desmontados.
　Itens que não cabem na caixa são considerados materiais recicláveis de grande porte.
○Lixo não incinerável são produtos feitos de vários materiais. Ex.: óculos - lentes (vidro) + armações (plástico/ferro)
○Cubra as lâminas de objetos cortantes com pano ou fita adesiva.

出し方

Estação de Reciclagem de Chita-nambu

Jogue fora na coleta seletiva de cada distrito na 
data e no horário determinados. Porém, papéis e 
tecidos não podem ser jogados fora em dias de 
chuva, pois a umidade impede sua reciclagem.

Também é permitido transportar diretamente à 
Estação de Reciclagem de Chita-nambu.
Todos os itens podem ser levados mesmo em 
dias de chuva.

Coleta seletiva de cada distrito Estação de Reciclagem de Chita-nambu☞ Página 4 ☞ Página 7

Papeis/tecidos

Garrafas (de bebidas, alimentos e cosméticos)

Latas

Garrafaｓ PET  (de bebidas e alimentos)

Outros

Caixa de coleta seletiva

Garrafa de 1,8 L
 (verde/marrom)
Garrafas de cerveja

GAS

Garrafas retornáveis

Lixo reciclávelLixo reciclávelLixo reciclávelLixo reciclávelLixo reciclávelLixo reciclável
Onde jogar fora Coleta seletiva de cada distrito

Como jogar 
fora

Incolor e transparente OutrosMarrom

Jornais Revistas Embalagens cartonadas Tecidos Papelões

Latas de spray

Eletrodomésticos de pequeno porte

Vidros/cerâmicas

Metais

Lixo não incinerável

Pilhas

Isqueiros

Lâmpadas fluorescentes

Latas de aço
 (de bebidas e alimentos)

Latas de alumínio
 (de bebidas e alimentos)
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Capim/folhas

Galhos/arbustos Bambu e grama
de bambu

○Ao trazer, separe em “capim/folhas” , “galhos/árvores” e “bambu e gama de 
bambu” . Não é possível reciclar materiais misturados. Além disso, jamais coloque 
lixo incinerável ou latas, etc.

○Ao trazer arbustos, corte os galhos antes.
○O tamanho dos itens grandes que podem são aceitos na Estação de Reciclagem de 
Chita-nambu é de até 180 cm de comprimento e 15 cm de espessura (diâmetro da 
seção transversal).

○Verduras e flores não podem ser reciclados por conterem muita água e apodrecerem 
facilmente. Além disso, também provocam mau cheiro ao apodrecerem.

　Jogue fora como lixo incinerável.
○Há itens que não serão aceitos dependendo do tipo de 
vegetação.

　Para mais informações, entre em contato com a Cooperativa 
Sanitária de Chita-nambu（☎0569-62-0402）.

●Ao descobrir um despejo ilegal em sua propriedade, denuncie à polícia e consulte a Divisão 
Ambiental da prefeitura antes de limpar.

●Independentemente da notificação, caso não seja possível identificar o despejo de lixo ilegal, 
o proprietário do terreno deverá descartar tal lixo.* Artigo 5º da Lei relacionada ao 
Tratamento e Limpeza de Resíduos [Manutenção da limpeza, etc.]

　* Mesmo que você denuncie, a polícia ou a Divisão Ambiental da prefeitura não vai realizar a limpeza.

出し方

★Exemplo de itens que não são aceitos.Para confirmar o modo de jogar fora, entre em contato com a Cooperativa 
　Sanitária de Chita-nambu ou a Divisão Ambiental da prefeitura.

Coloque no saco "lixo incinerável" 
ou envolva em 1 saco de 45 litros 
designado pela cidade e jogue fora 
nos pontos de coleta de lixo de 
cada distrito.

Uma taxa de tratamento de 100 ienes por 
10 kg será cobrada se o “lixo incinerável” 
for transportado diretamente ao Centro 
de Reciclagem de Chita-nambu (instalação 
intermediária).

A taxa de tratamento é gratuita se o 
“lixo reciclável” for transportado 
diretamente à Estação de Reciclagem 
de Chita-nambu.

Aparência ao jogar fora nos pontos de coleta de lixo de cada distrito

Observações ao transportar diretamente para a Estação de Reciclagem de Chita-nambu

Dentro do Centro de Reciclagem
de Chita-nambu (instalação intermediária)

Estação de Reciclagem de Chita-nambu
☞ Página 3 ☞ Página 8☞ Página 5

Itens que não são aceitos  (Jogue fora como lixo incinerável.)

Despejo ilegal é crime. Jamais faça isso!

O que não é aceito

Itens sujeitos à Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos 
d e v em  s e r  d e s c a r t a d o s  p e l o  r e v e n d e d o r  d e  
eletrodomésticos ou pela loja onde comprar um produto 
novo. Para mais informações, consulte o s ite da 
Associação de Eletrodomésticos.

Descarte após consultar o revendedor 
ou uma empresa de tratamento.

Peças e acessórios do carro não são aceitos.
Consulte o revendedor, etc.

Resíduos industriais pesqueiros não são 
aceitos. Consulte a cooperativa pesqueira 
ou uma empresa de tratamento.

Produtos que usam FRP (plástico reforçado 
com fibra) não são aceitos.

Máquinas de pachinko/caça-níqueis, 
mesmo que sejam para uso doméstico 
não são aceitos.

Máquinas equipadas com motores não 
serão aceitas. Consulte o revendedor, etc.

Aquecedores elétricos de água não são 
aceitos. Consulte o revendedor, etc.

Entulhos de construção não são aceitos, 
independentemente de serem de uma 
empresa ou de um indivíduo.

Resíduos industriais agrícolas não são 
aceitos. Consulte a centro administrativo 
agrícola ou uma empresa de tratamento.

Cofres à prova de fogo são difíceis de serem 
tratados e não são aceitos.
Consulte o revendedor, etc.

Produtos que usam cordas de piano são 
difíceis de serem tratados e não são 
aceitos. Consulte o revendedor, etc.

Capim, galhos podados e bambuCapim, galhos podados e bambuCapim, galhos podados e bambuCapim, galhos podados e bambuCapim, galhos podados e bambuCapim, galhos podados e bambu

Até 60 cm
de diâmetro

Verduras Plantas venenosas Plantas invasoras especificasFlores Tubérculos/bulbos/frutas

4 tipos de eletrodomésticos

Repolho, cebolinhos,
repolho chinês etc.

Amor-perfeito
e girassol, etc.

Brotos de bambu,
tulipa e laranja, etc.

Oleandro, hortênsia, 
ervilha de cheiro, etc.

Coreópsis, etc.

Televisões

Geladeiras
Freezers

Máquinas de 
secar/lavar roupas

Ares-condicionados

シンナー
！

A

Extintores
de incêndio

Pneus

Itens 
perigosos

Latas contendo
“material inflamável ou venenoso”.

(exceto pneus de monociclo) Botijões de gás

Bateria

* Tire do saco ao descarregar.

長さ60cm以下Até 60 cm de comprimento

Onde jogar fora Pontos de coleta de lixo 
de cada distrito

Dentro do Centro de Reciclagem 
de Chita-nambu (instalação intermediária)

Estação de Reciclagem
de Chita-nambu

Como jogar 
fora

Pontos de coleta de lixo de cada distrito

Saco designado
Lixo incinerável doméstico

Saco designado
de 45 litros para lixo doméstico incinerável

17 18




