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Vamos promover a construção 
de uma cidade ainda melhor 
para morar, obedecendo cada um, 
as boas maneiras de jogar os lixos.

Divisão de contramedidas de recursos 
(Dentro do Centro do Meio Ambiente de 
Inazawa)    
☎０５８７-３６-０１３５

 Roupas usadas, cobertor, lençol, 
cortina de pano, etc. 
 *Basicamente todas as roupas que saem 
   a partir dos lares podem ser descartadas. 

● Descarte no local de coleta colocando dentro de 
    saco de lixo transparente.
● Descarte como lixo incinerável os panos molhados, sujos 
     de óleo ou tinta, os bichos de pelúcia, tapetes, futon
     (edredom), tiras de pano, etc. 

● Coleta de porta em porta com taxa a pagar 　
   Telefone de recepção: ０５８７-３６-５３７４
① Efetue a reserva por telefone (Horário de atendimento: Das 8h30 às 17h nos 
    dias da semana) 
・É possível efetuar a reserva de até 5 itens a cada vez de coleta. 
・As pessoas com dificuldade auditiva ou de língua, utilize o Fax: (0587-36-3709). 
② Compre o adesivo de lixo de grande porte
・Compre o adesivo (selo de certificado) de lixo de grande porte de 1000 ienes 
 por adesivo para cada item. 
・ Compre o adesivo nos supermercados ou lojas de conveniência onde há a 
  indicação com o adesivo de revendedora de "selo de certificado de lixos de 
  grande porte da cidade de Inazawa". 
③Cole o adesivo de lixo de grande porte e colocar no dia da coleta
・Coloque em um local voltado para a rua, como em frente à entrada, no 
 estacionamento, etc., até às 8h30 da manhã do dia da coleta. 
　(Em conjuntos residenciais, no local voltado para a rua do térreo) 
・Coletamos mesmo nos dias de chuva. 
　Não é necessário estar presente, porém não é possível indicar o horário da coleta. 

● Modo de 
    processamento

É necessário  o tratamento de acordo com a Lei de reciclo 
de eletrodomésticos. Efetue o pagamento da taxa de reciclo 
de eletrodomésticos e da taxa de transporte, após 
consultar na loja revendedora da cidade. 
● No caso de ser difícil ser retirada pela loja revendedora, 
    após o pagamento da taxa de reciclo, etc., no correio, 
    existem os métodos de tratamentos descritos abaixo. 
　① Levar por si próprio ao local de retirada indicado. 
　② Pedir o transporte para a cidade 
       (é necessário efetuar a reserva) 
　(Taxa de transporte de 3000 ienes= 3 adesivos de 
   lixo de grande porte) 
     　*Não é possível levar para o Centro Ambiental.

Bomba 
de gás 
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（Resíduos industriais）

Concreto, 
blocos

Telhas Madeiras de 
demolição 
e resíduos de 
construção

Os computadores podem ser descartados da 
seguintes modos.
① Levar ao Centro Ambiental (Pago) 
② Pedir para o fabricante coletar Solicitar ao 
    fabricante se existir a marca de reciclo 
    PC (Gratuito)
③ Solicitar a coleta de porta em porta com 
    taxa a pagar, como lixo de grande porte(Pago)
④ Utilizar um serviço de coleta domiciliar 
　 A solicitação pode ser efetuada pela página 
    da internet de reciclo Renet Japan: 
　 http://www.renet.jp/(Gratuito)

● Coloque dentro dos recipientes de coleta do local 
    de coleta, após lavar com água e separe em 4 cores
● Retire a tampa. 
● As tampas de dentro e as etiquetas que não podem ser 
   retiradas facilmente, podem ser deixadas como estão. 
● Descarte como lixo não incinerável, os copos e pratos de 
    vidro, e outros vidros de remédios além dos vidros de 
    remédios para beber. 
● Coloque nos recipientes de coleta do local de 
    coleta, após lavar com água  
● Podem ser descartados os artigos de metais pequenos, 
     como panelas, chaleira, frigideira, etc.  e os recipientes de 
     metais de até o tamanho de uma lata de cerca de 18 litros.  
● Descarte as latas de spray, bomba cassete após 
    esvaziar completamente e abrir um buraco. 
　(Abra o buraco em um local onde não há fogo e 
    ao ar livre) 

Garrafas de saquê, de bebidas, de 
óleo, de temperos, de perfumes, etc. 
*Os tipos de separação são: "incolor", 
 "marrom", "verde", "outras cores". 

Latas de aço

Lata de alumínio

Metais pequenos 
（Panela, latas de spray, etc.)

Garrafas de shampoo, de molho 
de salada, etc. 

Eletrodomésticos portáteis 
pequenos (Produtos elétricos 
com comprimento de até 20cm ) 

Pilhas de manganês e alcalinas
pilha botão

Óleo vegetal para alimentos
(Óleo de salada, óleo de gergelim, 
azeite de oliva, etc.)  

Termômetro de mercúrio clínicos, 
medidor de pressão arterial de 
mercúrio, termômetro de mercúrio 
(Exceto tubos fluorescentes) 

● Por favor, cole uma fita adesiva no 
    eletrodo da pilha botão. 

● O tubo fluorescente quebrado, deve 
    ser descartado embrulhado em jornal, 
    etc., como lixo não incinerável. 

● Descarte colocado na caixa onde estava 
    colocado o produto. 
● O produto de mercúrio usado e que está quebr
    ado, deve ser descartado embrulhado em 
    jornal, etc., como lixo não incinerável. 

Copo de macarrão, de pudim, etc., 
pacotes de bentô de lojas de 
conveniência, pacote de ovos, etc. 

Bandeja de verduras, 
de alimentos prontos, 
de doces, etc. 

Sacos plásticos de doces, etc., 
sacos de compra de 
supermercados

Vidros, etc., tampa de plástico, 
isopor para amortecimento de 
eletrodomésticos, etc. 

Garrafas PET para 
bebidas normais, 
bebidas alcoólicas, 
molho de soja, etc.   

Modo de distinguir

Modo de distinguir

Modo de distinguir

　Recipientes e embalagens de plástico, são os recipientes ou embalagens 
utilizados principalmente nos alimentos e produtos de uso diário e que se 
tornam desnecessários no momento do término da utilização do conteúdo. 
　　　Possui a marca .

*Separe em 5 tipos. 

● Coloque no local de coleta, amarrando com um fio separadamente 
      por cada tipo
● Papéis mistos são os papéis que podem ser reciclados, como papel 
　  cartão, caixa de doces, papel de embalagem, envelope, papel para 
     anotação, etc.(Os papéis sensíveis ao calor, como fotografias, copos 
     de papel, recibo, etc., papel colado com vinil, etc. devem ser 
     descartados como lixo incinerável)
＊Amarre os pacotes de leite (1L), a cada 30 pacotes (cerca de 1kg).

● Coloque sem falta dentro de sacos de lixo designados (Para 
    lixo incinerável).(Amarre firmemente a boca do saco de lixo. 
　 Os materiais que estão saindo para fora do saco não serão 
    coletados.)
*Compre os sacos de lixos designados nas lojas de varejo das 
 proximidades. 
● Retire o máximo possível a umidade dos lixos orgânicos. 
● Por favor jogue somente até 5 sacos por família por vez, 
    incluindo os lixos de galhos podados, grama, etc. 
● As revistas, papéis mistos, papelão, etc. que tornam 
    recursos, devem ser colocados como recursos recicláveis, 
    sem colocar junto os panos, como roupas usadas, etc.  

● Coloque sem falta dentro de sacos de lixo designados 
    (Para lixos não incineráveis). 
    (Amarre firmemente a boca do saco de lixo. Os materiais 
    que estão saindo para fora do saco não serão coletados.)
*Compre os sacos de lixos designados nas lojas de venda a varejo 
 das proximidades. 
● Coopere para a reciclagem dos tubos fluorescentes. 
    (Veja abaixo à direita) 
● Retire sem falta o gás dos isqueiros. 
● Não coloque nunca as latas de spray e as bombas cassete. 
　 Abra um buraco e jogue como recursos recicláveis. 
● Coloque as pilhas recarregáveis como eletrodomésticos de 
    pequeno porte usados.
● Como existe a necessidade de processamento de 
    fragmentação, os galhos podados com diâmetro acima de 
    3cm e de 10cm ou menos, cortados no comprimento que 
    entra dentro do saco de lixo, serão coletados como lixos 
    não incineráveis. 

● O que é lixo 
    de grande porte

● Lave com água e coloque dentro dos sacos/recipientes 
    de coleta do local de coleta 
● Coloque as tampas de metal no recipiente de coleta 
    de latas de aço

● Utilizar todo o conteúdo e lavar com água 
    ou limpar se estiver sujo. 
★ Aqueles que não são possíveis de serem 
    lavados e que a sujeira não pode ser retirada, 
    como os tubos de maionese, de pasta de dente, 
    etc., devem ser jogados como lixos incineráveis
● Coloque sem falta no saco de lixo designado 
   (Para recipientes e embalagens de plástico). 
Os sacos de lixo podem ser adquiridos nas lojas de varejo das 
proximidades. 

● Há uma caixa de coleta também na 
    biblioteca central. 
● É possível descartar também pilhas 
    recarregáveis de pequeno porte. 
*Retire a partir dos eletrodomésticos. 

● É coletado também nas estações de 
    coleta da região. 
● Descarte colocando que dentro de uma 
    garrafa PET e fechando a tampa. 

● Coloque no saco de coleta do local de coleta após 
        lavar com água
● Retire a tampa e as etiquetas o máximo possível . (Descarte os 
     materiais retirados como recipientes e embalagens de plástico) 

 ① Jornal/propaganda
 ② Revista
 ③ Papel misto 
 ④ Papelão
 ⑤ Pacote de leite Pacotes 

de leite

Outras cores

Incolor Marrom

Verde

Papéis 
mistos

Jornal/ 
propaganda

Lixo 
orgânico

Fraldas 
descartáveis 
(Retirar as 
excreções)

Tênis e 
sapato 
de couro 

Galhos e gramas em 
pequena porção
(Galhos com 3cm 
de diâmetro 
ou menores)

Vidro de 
remédio 

(Outros além 
de remédios 
para beber).

Móveis 
(Mesa, armário, etc.) 

　Televisor Ar condicionador

Geladeira, congelador, 
caixa de armazenamento 
frio e quente com 
isolamento térmico

Máquina de 
lavar roupa, 

secadora de roupas 

Produtos elétricos 
de grande porte

 (Microondas, aquecedor, etc.)

Outros
(Bicicleta, cama, caixa de roupas, etc.)

Vasos de plantas e 
de flores    

Ferro de passar 
roupa, etc. .

Produtos elétricos 
pequenos 

Guarda-chuva Produtos 
duros 

de plástico
(brinquedo, etc.) 

CD/caixa
de CD
(DVD)

Isqueiro
 (Com 
conteúdo 
vazio）

 *Embrulhe os vidros quebrados com papel, e escreva: vidro, etc. 

Vidros Copos Espelho Tubos 
fluorescentes 
quebrados   

Bolsa Cinto
Produtos 
macios de 
plásitco   

(Esponja, etc.)

Bicho de 
pelúcia 

Fita cassete  
Fita de vídeo 

Tapete
Carpete

Papéis sujos 
que não 
podem ser 
reciclados

（Papel sensível ao 
calor, etc.）　

Modo de separar e descartar 
os recursos e os lixos 

T i p o s  

Produtos alvos da lei de reciclo de eletrodomésticos Computador Lixos não coletado pela cidade 
(Artigos difíceis de serem tratados) 

*Veja o "Dicionário de separação de recursos e de lixo" em 
 relação aos detalhes do modo de separação e de descarte 
 de lixos. 

Mod o  d e  s e p a r a r ,  m o d o  d e  j o g a r ,  
i t e n s  d e  c u i d a d o ,  e t c .  

R
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o

P a p é i s 

Garrafas

Bandeja

Ou t r o s

P a n o s

Me t a i s 

G a r r a f a 
P E T 

Garrafas de 
v i d r o

● Coloque dentro 
    da caixa 
    de coleta 
    instalada na 
    prefeitura, nas 
    sucursais e nos 
    centros cívicos.
● Leve os sacos 
    que utilizou para 
    carregar os 
    materiais de 
    volta para casa.  

● São coletados no Centro 
     do Meio Ambiente, e nas 
    estações de coleta da 
    região. 

Tubos fluorescentes retos, 
tubos fluorescentes circulares, 
tubos fluorescentes tipo lâmpada

● Por favor, descarte os produtos que não possuem a marca              em si, 
    como lixo não incinerável se forem duros (Bacia, balde, escova de dente, etc.) 
    e como lixo incinerável se forem macios. 
    *Descarte os resíduos de tratamento médico no lar 
     (exceto as agulhas de injeções) como lixo incinerável. 

Dentre os lixos domésticos, 
são aqueles que não entram 
dentro do saco de lixo de 45l, 
que não permitem que o saco 
seja amarrado e aqueles cujo 
peso de um item é acimade 
5kg e os designados pela 
cidade. 

①Carregar por si próprio até o 
   Centro Ambiental 
*Veja a parte inferior do verso.
② Solicitar a coleta de porta em  
    porta com taxa a pagar

Copo/
pacotes

Sacos/
filmes

Eletrodomésticos 
pequenos usados 

Tubos fluorescentes 
usados 

Óleo para 
fritura usado
Produtos de 

mercúrio usados

Pilhas secas 
usadas


