
- Toyohashi-shi Seisou Jigyou Kyoudou Kumiai
    (tanque séptico)                                          TEL. 48-5191

Conteúdo

- Kankyou Seisaku-ka (5F da Prefeitura, oeste) 
             　                                                          TEL. 51-2399

- Gyoumu-ka (Toubu Kankyou Center) 
             　                                                          TEL. 61-4136
  (Imure-cho Aza Takayama 11-19)
- Nanbu Kankyou Center                          TEL. 48-6693
   (Higashi Nanane-cho Aza Hojido 24)
- Seibu Kankyou Center                             TEL. 32-9231
  (Jinno Shinden-cho Aza Kyonowari 46-1)

- Saijou (funerária)                                    TEL. 61-2032

*Para enterrar o seu cãozinho (gatinho) ou outro animal de estimação, 
  também poderá entrar em contato com a funerária. (pago)

- Kobetu Shuushuu Uketuske　
     TEL. 69-0530    FAX. 66-5374

*Horário de atendimento / De segunda a sexta (exceto sábado, domingo,
  feriado e feriado de final de ano, das  9:00 às 12:00h e das 13:00 às 16:00h)

- Shisetsu-ka (Shigenka Center) 
             　                                                           TEL. 46-5304
  (Hoei-cho Aza Nishi 530)

- Haikibutsu Taisaku-ka
   (5F da prefeitura oeste)                         TEL. 51-2410
  

- Fuhou Touki Tsuushou Free Dial

- K.K. Benikyu Shoten Honsha Koujo   TEL. 32-8888
- K.K. Nittsu Higashi Aichi Honsha Eigyosho 
                                                                    TEL. 0533-85-7890
*Necessário fazer o pagamento da taxa de reciclagem no
  correio antes de levá-los

- K.K. Benikyu Shoten Honsha Koujo     TEL. 32-8888
- K.K. Benikyu Shoten Higashi Koujo      TEL. 41-2344

- Higashi Mikawa Haikibutsu Shori 
    Jigyo Kyoudou Kumiai                             TEL. 37-9811

- Toyohashi-shi Seisou Jigyou Kyoudou Kumiai
   (dejetos humanos)                                     TEL. 31-0484

Contato

Sistema de separação do lixo, coleta de recursos da região,
Posto de reciclagem, selo para ”Lixo grande”

Separação e coleta de “lixo doméstico”

Sobre a estação de coleta de lixo
(Instalação e realocação, placa e redes, etc.)

Coleta assistida

Coleta de cães, gatos e animais mortos

Coleta domiciliar de ”Lixo grande”

Em relação a lixo em grande quantidade

Solicitação para levar lixo grande pessoalmente aos
domingos (até dois dias antes, ou seja sexta-feira)

Sobre  lixo de empresas     

Caso queira saber sobre empresas de inspeção 
e manutenção de tanque séptico

Reclamação sobre a queima a céu aberto

Ao detectar o abandono ilegal de lixo

4 Tipos de eletrodomésticos
Caso leve diretamente (televisão,
geladeira, congelador, máquinas de lavar,
secadores de roupa, ar condicionado)

Caso leve diretamente o eletroeletrônico de
pequeno porte (firma autorizada)

Sobre empresas que lidam com o Lixo de empresas

Sobre empresas que retiram banheiros provisórios 
e dejetos humanos.

Sobre a empresa de limpeza de tanque séptico

Sobre o “lixo para enterrar”
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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● - Umetate shori-ka (Saishuu Shobunjo)  TEL. 25-0145
   (Takatsuka-cho Aza Higashionawate 441)

Contato
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 TEL. 0120-56-0552
FAX. 0120-56-0552

Guia do 
Lixo doméstico

Guia do 
Lixo doméstico

O dia da coleta de lixo será comunicado via e-mail “aproximadamente às 18:00h do dia anterior” 

ou “aproximadamente às 6:00h do dia” da coleta. 

Cadastre-se através desta home page:

http://www.53cal.jp/toyohashi/
(O cadastro e a utilização são gratuitos, mas será cobrada a taxa de acesso à internet.)

Divisão de Meio Ambiente de Toyohashi
http://www.city.toyohashi.lg.jp/8391.htm

Home page da prefeitura de Toyohashi ⇒ Cotidiano ⇒ Lixo e Meio Ambiente ⇒
Separação do Lixo ⇒ Sobre a separação do lixo do Município de Toyohashi

Separação do lixo
de Toyohashi P1・2

Aviso P3・4

Modo de jogar o lixo no
Posto de coleta de lixo P5

Lixo queimável P6

Lixo cru P7

Vidros e latas P8

Lixo plástico marca 
Pura/プラ P9

Garrafa PET P10

Lixo perigoso P10

Lixo quebrável P11

Tecidos e similaresP12

Lixo para enterrar P12

Papéis velhos P13・14

Lixo grande P15・16

4 Tipos de
eletrodomésticos P17

Computador P18

Eletroeletrônicos
de pequeno porte P18

Levar lixo doméstico
em grande quantidade P19

P19

Informações P20

Lixos de empresas P20

Forma de 
selecionar o lixo P21

Tabela de
classificação P22～28

Mapa de onde 
jogar o lixo P29・30

Contato P31

Lixos não recolhidos e 
não processados pela cidade

Código de barra QR para
celulares ou smartphones

Voc
ê é o

 protagonista! Toyohashi sem lixo

Que tal se cadastrar 

nos serviços de e-mail, 

para receber as informações 

dos dias da coleta de lixo?

Que tal se cadastrar 

nos serviços de e-mail, 

para receber as informações 

dos dias da coleta de lixo?

2017.0331



Saco para levar o lixo Local para levar

1. Lixo queimável

2. Lixo cru

3. Vidros e latas

4. Lixo plástico 
    marca Pura/プラ

5. Garrafa PET

6. Lixo perigoso

7. Lixo quebrável

8. Tecidos e similares

11. Lixo grande

S
eparação do lixo em

 Toyohashi

S
eparação do lixo em

 Toyohashi

Os lixos separados por todos serão recolhidos por tipos e tratados adequadamente 
pelos respectivos estabelecimentos.

Separação do lixo em Toyohashi

Saco determinado
Semitransparente e sem cor

Saco determinado
Semitransparente amarelo

Saco determinado
Transparente branco

Saco
transparente

ou
semitransparente

Saco
transparente

ou
semitransparente

Saco
transparente

ou
semitransparente

Saco
transparente

ou
semitransparente

Saco
transparente

ou
semitransparente

Saco
transparente

ou
semitransparente

Amarrar com barbante
*Os papéis diversos podem ser
colocados no saco de papel.

Estação de coleta de lixo

Será entregue à Fábrica de reciclagem

Entregue à Fábrica de reciclagem

Shigenka Center

Biomass Rikatsuyou Center

A eletricidade é gerada através de um
processo de fermentação de metano
A eletricidade é gerada através de um
processo de fermentação de metano

É feita a seleção e compressão e 
entregue à Fábrica de reciclagem
É feita a seleção e compressão e 
entregue à Fábrica de reciclagem

Shigen Recycle Center

É feita a seleção e compressão e 
entregue à Fábrica de reciclagem
É feita a seleção e compressão e 
entregue à Fábrica de reciclagem

É selecionado em material combustível 
e recursos e tratado adequadamente.
É selecionado em material combustível 
e recursos e tratado adequadamente.

O lixo será aterradoO lixo será aterrado

O lixo queimável será incinerado
*Os lixos perigosos e outros serão selecionados e entregues às fábricas de reciclagens e outros

O lixo queimável será incinerado
*Os lixos perigosos e outros serão selecionados e entregues às fábricas de reciclagens e outros

Seibu Kankyou Center
 (Lixo quebrável)

9. Lixo para enterrar

10. Papéis velhos

Saishu Shobunjou

Plastic Recycle Center

21

Coleta domiciliar paga
Levar pessoalmente

Estabelecimento de
Processamento de LixoO caminhão de 

coleta leva até o
Estabelecimento

Estação de Reciclagem
Centro de Meio Ambiente
Pontos de coleta de 

papéis velhos recicláveis 
(Somente papéis velhos)



Aviso

A
viso

A
viso

Dia e quantidade 
de coleta

Segue abaixo o dia e a quantidade da coleta 
a partir de abril de 2017

○O lixo queimável da Região A será recolhido na “segunda e quinta” e o da Região 
    B na “terça e sexta”.
○Sobre o dia da coleta do distrito escolar da sua residência, veja o Clean Calendar.

Modo de coleta de vidros 
e latas
A partir de abril de 2017 terá que ser jogado nas estações de coleta 
de lixo e não nas Caixas coletoras de vidros e latas.

A coleta seletiva de lixo cru vigorará a partir de abril de 2017

Jogue as
garrafas e latas nas 
Estações de lixo!

Jogue o lixo
cru separadamente O caminhão de 

coleta leva até o
estabelecimento

É feito um
processo de fermentação
no estabelecimento e o
biogás é transformado em

energia elétrica.

○Por que mudar a coleta para as estações de coleta de lixo? 
A coleta em caixas coletoras de vidros e latas é prática, mas muitas vezes misturam outras coisas que não são vidros e 
latas, e tem gerado muitos problemas como: barulho quando jogam à noite, mau cheiro,  bichos e, além disso, há um 
custo alto para a manutenção, por isso foi decidido mudar o modo de coleta para as estações de coleta de lixo.

○Por que iniciar a separação de lixo cru?
É para que o “lixo cru” atualmente coletado como lixo queimável e incinerado possa, ser reciclado como recurso.

○O que acontece após feita a coleta como recursos?
Será feito o processo de fermentação no “Biomass Rikatsuyou Center”, juntamente com lodos de esgoto, dejetos 
humanos e lamas de fossas sépticas

○O que será feito com as Caixas coletoras de latas e vidros?
Serão fornecidas para escolas e associações de moradores, que desejarem, e 
utilizadas para a coleta de recursos da região para a reciclagem.

BA

Ⓒ豊橋市トヨッキー

Lixo que pode ser jogado como lixo cru (Resumo da parte) 

Quantidade Região A Região B

2 vezes por
semana

Quarta

1 vez por semana

1 vez a cada 
2 semanas

1 vez a cada
4 semanas

1 vez a cada
8 semanas

Segunda e Quinta Terça e Sexta

Terça e Sexta Segunda e Quinta

Sexta Quinta

Terça Segunda

Lixo queimável

Lixo cru

Vidros e latas
Lixo plástico de 
marca Pura/プラ

Garrafa PET

Lixo perigoso

Lixo quebrável

Tecidos e similares
Lixo para enterrar

Modo de jogar vidros e latas, veja a página 8

Início da coleta seletiva 
de lixo cru Modo de jogar o lixo cru, veja a página 7

品　　目 品　　目

○O que acontece quando é feita a fermentação de metano?
É gerado o biogás. Esse biogás é utilizado para gerar energia. Está previsto gerar eletricidade para 1,900 famílias.

メ
タ
ン
発
酵
槽

Tanque de
form

entação
de m

etano

A eletricidade é
criada através do

lixo cru!

Aviso sobre as mudanças a partir do ano administrativo 2017

*Retire das embalagens, caixa e saco, e siga as instruções de separação. 

Tipos
Kamo

Saigō

Tamagawa

Suse

GejōMaeshiba

Ushikawa
Ishimaki

TakaokaAsahi

Azumada

Iwata
Tame

Futagawa

Imure

Iwanishi

Tsuda Ōmura

Shimoji

Yoshidagata

Muro

Ōsaki

Sh
io
ta

Hanada

Fukuoka

Hanei

Sugiyama

Oitsu

Fujimi

Takatoyo

Ueta

Noyori

Takashi

Tenpaku Futagawa Minami

Ozawa Hosoya

Isobe

Nakano

Ashihara

Sakae

Miyuki

Matsuba
Matsuyama

Shinkawa

Hacchō

Ōshimizu

Tanigawa

Mu
ka
iy
am
a

Yutaka

Tsutsujigaoka

A
Açúcar 
Algas
Alimentos congelados
Alimentos secos
Arroz cozido
Arroz cru
B
Bala
Borra/Casca do café
C
Café instantâneo
Caramelo
Carne
Carnes e peixes congelados
Caroço de umeboshi
Casca da cebola
Casca de amendoim
Casca de camarão
Casca de caranguejo

Item
Casca de edamame
Casca de milho
Casca de nozes
Casca do broto de bambu
Casca do ovo
Casca/miolo da fruta
Cogumelo
Comida com bolor
Comida estragada
Conchas
E
Espaguete
F
Farelo de arroz
Farinha de rosca
Farinha de trigo
Fécula de batata
Folhas de chá usadas
G
Gelatina

Item
Pó de gelatina
R
Ração animal
Restos e talos de verdura
S
Sal
Sachê de chá
Sache de chá de cevada (mugi cha)
Semente (legumes/frutas)
T
Tablete de caldo (curry)
Tablete de caldo (stew)
Tempero
U
Udon (macarrão japonês)
W
Wasabi
Y
Yakisoba

Item
Geléia
Geléia Youkan
K
Konjac
M
Macarrão (pasta) 
Macarrão Somen
Maionese
Manteiga
Margarina
Massa de pão
Mochi (Bolinho de arroz sovado)
O
Osso
P
Pão de forma
Papinha de bebê
Pasta de feijão doce
Pasta de farelo de arroz
Peixe

Item

43



Sacos transparentes ou semitransparentes

Sacos determinados

65

Modo de jogar nas estações de  coleta de lixo
Lixo queimável

Saco para jogar o lixo

● Jogue no dia determinado. ● Jogue a partir do nascer do sol até às 8:30h da manhã do dia determinado.
● Jogue nas estações de lixo determinadas da região.
● Jogue o lixo queimável, quebrável e cru em cada saco determinado.
● Jogue os vidros e latas, lixo plástico marca Pura/プラ, garrafa PET, lixo perigoso, tecidos e similares, 
      lixo para enterrar em sacos transparentes ou semitransparentes.
● As estações de coleta de lixo são somente para lixo doméstico.
       Os lixos de atividades empresariais, Lixo de empresas, não podem ser jogados nas estações de coleta de lixo.

Lixo queimável

Saco: Semitransparente sem cor
Letra: Vermelha
Tamanho: 45L, 30L, 20L, 10L

Lixo cru

Saco: Semitransparente amarelo
Letra: Sem letra
Tamanho: 15L, 10L, 5L

Lixo quebrável

Saco: Semitransparente branco
Letra: Preta
Tamanho: 45L, 30L, 20L, 10L

*Os sacos determinados são vendidos em supermercados próximos, home center,
  loja de conveniência, etc.

Vidros e latas

Garrafa PET

Lixo perigoso

Lixo plástico 
marca Pura/プラ

Tecidos e 
similares

Lixo para
enterrar

Saco
transparente

ou
semitransparente

*Sacos não determinados

Lixos recolhidos pelas nas estações de lixo

Itens que se enquadram

<Dia da coleta/ Região A⇒Todas as segundas e quintas;
                          Região B⇒Todas as terças e sextas>

Restos de papéis que não viram recursos

Modo de jogar
(Galhos de árvore e madeiras)

Amarre e jogue

<Itens que não podem ser jogados>
Os itens abaixo são recicláveis e não lixos queimáveis. 

Colaborem com a reciclagem.

*Juntar em menos de 60cm de comprimento e menos de 30 cm de diâmetro

Recipientes ou embalagens
de plástico sujos

Roupa suja Produtos de couro Produtos diários menores 
que 30 cm

*Produtos não-metálicos

*Mergulhe na água

Fogos de artifício usados Ervas daninhas
e folhas
mortas

Galho de árvore Placa de madeira

Lenços de
papel

Papel térmico,
foto

Fralda Papel sujo

Jogue em saco determinado

Lixo cru Papéis velhos

Siga as regras de como fazer uma separação correta e de como jogar adequadamente

M
odo de jogar nas estações de  coleta de lixo

*Retire a sujeira *Papel com resíduos de
  alimentos ou óleo

Lixo queim
ável



Jogue em saco transparente
ou semitransparente

Lixos recolhidos pelas nas estações de lixo

87

Vidros e latas
<Dia da coleta / 
Região A⇒Todas as sextas; Região B⇒Todas as quintas>

Garrafa de vidro *O tamanho deve ser o de 
garrafa de umeshu, com boca larga, até o tamanho da garrafa issho (aprox. 1,8L)

Exceto as caixas e sacos de doces

Suco, garrafa de bebidas Café instantâneo,
vidro de geléia

Potes de vidro, garrafa
com boca larga

Vidro de maquiagem

Latas *Até cerca do tamanho do de leite em pó

Produtos de vidro que
não são garrafas

Produtos metálicos que
não sejam latas

Lata de tinta e lata de óleo Lata de spray

Lata de leite em pó

Lixo cru
<Dia da coleta/ Região A⇒Todas as terças e sextas;
                          Região B⇒Todas as segundas e quintas>

Modo de jogar

<Modo de jogar>

<Itens que não podem ser jogados>

Itens que não podem ser jogados
Cuidado para não jogar os itens abaixo como lixo
cru.

Outros como…

*Não embrulhe em jornais ou em sacos de
  papel pois poderá danificar o sistema da instalação.

Restos de ingredientes Restos de comida Doces Carnes

*Pode jogar junto o sachê 
  do chá ou o filtro de café

*Pratos e pauzinhos
  não são lixo cru

Frutos do mar Folhas de chá e pó de café

Remédio Goma de mascar Cigarro

Legumes Acompanhamento Frutas Cereal

Jogue em saco 
determinado.

Cuidados quando for jogar vidros e latas ○Jogue como Lixo quebrável, os itens com o
     conteúdo dentro ou que o resíduo não sai, e 
      objetos maiores que as garrafas issho ou as latas 
      de leite em pó.

Lixo cru

V
idros e latas

3. Coloque
no saco

determinado

como Lixo
queimável

Jogue estes itens

Saco
transparente

ou
semitransparente

1. Retire a tampa 2. Lave levemente com água 3. Não amasse a lata 4. Coloque as latas e vidros
     no mesmo saco

ou

ou

Coloque em
saco duplo

Seque

1. Retire o
excesso
de água

Lixo para enterrar Lixo quebrável Lixo quebrável Lixo perigoso

*Utilize até o fim*Utilize até o fim

ou

Lata de aluminio Lata de aço Lata de enlatados

Itens que se enquadram Itens que se enquadram

2. Jogue junto a rede 
de escorrer

Itens que se enquadram

- Óleo de cozinha
  (óleo endurecido)
- Pasta de dentes
- Flores de corte, erva daninha, etc

Lixos recolhidos pelas nas estações de lixo



1. Tire a tampa e
    o rótulo

2. Enxágue com 
    água 3. Amasse

Modo de jogar 
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Garrafa PET
<Dia da coleta / Região A e B⇒Quarta-feira, 
em semanas alternadas por região>

Lixo perigoso
<Dia da coleta / Região A e B⇒Quarta-feira (1 vez a cada 4 semanas)>

Bandeja e embalagens De bebidas De tempero

Tubos fluorescentes, itens
que contém mercúrio

Latas de spray, agulhas, facas

Lixo plástico 
marca Pura/プラ
<Dia da coleta / Região A e B⇒Quarta-feira, nas semanas alternadas por região>

Modo de jogar

Itens que não podem ser jogados
Estes são os itens que não podem ser jogados como
Lixo plástico marca Pura/プラ.

Sacos para doces, pães,
verduras, etc.

Saco para roupas Saco de supermercado
Tampa de plástico

Embalagem de
margarina, etc

Rótulo da garrafa PET
Embalagem de ovos, tofu Embalagem de lámen,

pudim, gelatina, iogurte

Frasco de molho, óleo
comestível, molho tare,
molho para salada, etc.

Detergente, xampu,
condicionador, etc.

Bandeja de carne e peixe
Embalagens de marmitas
de supermercados e lojas
de conveniências

Cuidados quando for jogar  lixos perigosos

Cuidados quando for jogar a garrafa PET

Lixo plástico m
arca P

ura/

プ
ラ

G
arrafa P

ET
Lixo perigoso

Saco
transparente

ou
semitransparente

Saco
transparente

ou
semitransparente

Coloque em saco
transparente ou
semitransparente

Frascos

Sacos

Copos

1. Veja a marca 2. Passe água para retirar
    a sujeira

4. Coloque no saco 　

*Coloque em um saco
  separado do da garrafa PET

Itens que não são
possíveis retirar
a sujeira

Garrafa PET

Poliestireno
(Isopor)

Lixo quebrável Lixo quebrável

Lixo queimável Garrafa PET

Jogue dentro de
saco transparente ou
semitransparente

Jogue dentro de
saco transparente ou
semitransparente

○Coloque em sacos separados dos de lixo plástico marca 
    Pura/プラ.
○Cubra com uma rede para que não voe com o vento.
○Jogue a tampa e o rótulo como lixo plástico marca Pura/プラ

Modo de jogar 

A e B → colocar em sacos separados

A B

*Não utilize saco duplo 

5. Jogue na estação de lixo. 
    Cubra com a rede.

Lixos recolhidos pelas nas estações de lixo
Verifique
esta marca!

Itens que se enquadram 

Lixos recolhidos pelas nas estações de lixo
Verifique
esta marca!

Itens que se enquadram

Lixos recolhidos pelas nas estações de lixo

Itens que se enquadram

3. Coloque dentro do saco 4. Leve à estação de coleta de
    lixo. Cobra com a rede

Produtos de plásticos 
que não contém a 
marca Pura/プラ

Produtos de plásticos 
que não contém a 
marca Pura/プラ

Saco
transparente

ou
semitransparente

- Jamais jogue outros tipos de lixos. 
   Isto pode causar lesões aos coletadores ou
   incêndio no veículo de coleta.
- Jogue como Lixo quebrável o termômetro digital
   e pilhas que não contém mercúrio. Leve as
   baterias recarregáveis às lojas de venda.
- Devolva as agulhas de seringa às farmácias de
   hospitais. (caso não consiga devolver, coloque
   em um recipiente que não vaze e especifique o
   conteúdo por escrito antes de jogar)
- Não é necessário furar a lata de spray
- Embrulhe as lâminas em um papel ou similares 
- Agulhas, lâminas e navalhas devem ser
   colocadas em um recipiente que não vaze e
   especificadas por escrito antes de serem jogadas.



Eletroeletrônicos de pequeno porte (com menos de 60cm)  

Outros produtos diários (com menos de 120cm)

*Entregue também em Pontos de coleta de eletroeletrônicos de 
  pequeno porte.   *Veja a página 18 para mais informações
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Tecidos e similares
<Dia da coleta/ Região A⇒ Terça-feira (1 vez a cada 8 dias);
                          Região B⇒ Segunda-feira (1 vez a cada 8 dias)>

Lixo para enterrar
<Dia da coleta / Região A⇒Terça-feira (1 vez a cada 8 semanas);
                          Região B⇒Segunda-feira (1 vez a cada 8 semanas)>

Roupas

Garrafa quebrada Artigos de cerâmica Artigos de vidro

Lenço, toalha Cortina Lençol

Lixo quebrável Coloque em saco
determinado

<Dia da coleta / 
Região A e B⇒Quarta-feira (1 vez a cada 4 semanas)>

Plásticos que não possuem a 
marca de lixo plástico marca 
Pura/プラ

Panela, Chaleira, etc Brinquedo Poliestireno (Isopor)

Lâmpadas, Pilhas
(sem mercúrio)

Móveis com menos de
90 cm de altura e menos
de 120cm de largura

Guarda-chuva Mala de rodinhas

Computador   
*Detalhes, veja a página18

Microondas
*Detalhes, 
  veja a página 17

Garrafa térmica elétrica,
Panela de arroz, Torradeira

Secador de cabelo, Ferro 
de passar roupas Aparelho de videocassete,

Aparelho de DVD
Telefone celular, Câmera,
Console de videogame

Cuidados quando for jogar
Lixo quebrável

Itens que não podem
ser jogados

Tecidos e sim
ilares

Lixo para enterrar

Saco
transparente

ou
semitransparente

Se não couber no saco determinado de 45ℓ, amarre com barbante
e leve à estação de coleta de lixo.

○Instrumentos elétricos, a gás e a querosene, a partir de 60cm ⇒Lixo grande
○Produtos diários acima de 120cm ⇒Lixo grande
○Móveis com mais de 90cm de altura ou 120cm de largura ⇒Lixo grande

Coloque em saco
transparente ou
semitransparente

Coloque em saco
transparente ou
semitransparente

Tapete, carpete Bicho de pelúcia Travesseiro, almofada

Cuidados quando for jogar tecidos e similares

Itens que não podem ser jogados

○Não leve em dias chuvosos, pois uma vez molhado, não será possível a reciclagem.
○Pode levar também aos pontos de coleta da cidade (Posto de Reciclagem, Centro de Meio e 
    Ambiente). (Veja a página 14)
○Itens molhados, sujos, danificados devem ser jogados como lixo queimável.

Cuidados ao jogar Lixo para enterrar

Lixo grande

ComputadorLixo grande

Lixo quebrável

Futon, cobertor,
almofada para sentar,
colchão 

Tapete de banheiro e
banho

Itens que se enquadram

*Jogue como lixo queimável se for menos de 30 cm e não contenha metal.

Lixos recolhidos pelas nas estações de lixo

Itens que se enquadram

Lixos recolhidos pelas nas estações de lixo

Lixos recolhidos pelas nas estações de lixo

Lixo quebrável

4 tipos de eletrodomésticos (televisão, geladeira e congelador, 
máquina de lavar roupa e secadora de 
roupas, ar condicionado)

4 Tipos de eletrodomésticos (televisão, geladeira e congelador, 
máquina de lavar roupa e secadora de 
roupas, ar condicionado)

4 tipos de 
eletrodomésticos

Saco
transparente

ou
semitransparente

○Coloque os vidros quebrados dentro de uma caixa de papelão e escreva na caixa os detalhes do conteúdo.
○Em dia chuvoso, coloque a caixa de papelão dentro de um saco plástico para não molhar ou rasgar
○Se o produto for de vidro, mas tiver peças que não sejam de vidro e irremovíveis, jogue como Lixo quebrável.

Lixo quebrável Lixo quebrávelLixo grande



Caixas de papel, 
papéis de embalagem

Envelopes, cartões postais, 
sacos de papel Panfletos, etc

Jornais, panfletos Revistas Papelões Caixas de leite e outros

*Caixas de leite ou suco

Papéis diversos

Lave, abra e seque a caixa de leite e amarre com 
barbante em cruz.

Itens que não podem ser jogados
Os itens abaixo devem ser jogados como lixo queimável.
Papel higiênico, fraldas descartáveis, cartão de página
dupla, papel térmico (tais como recibos), fotos, copos de
papel e outros revestidos de cera, papel carbono, selos,
papel de prata, caixa de papel com o interior prateado, etc.

Modo de jogar

*Retire os clipes
  e grampos.

Separe por tipos e amarre
com um barbante em cruz.

Os papéis diversos podem ser
colocados em um saco de papel
Podem ser colocados dentro
de revistas.

1. Utilize a Coleta de recursos regionais Chiiki Shigen 
    Kaishuu (artigos em desuso Haihin Kaishuu)
    *A coleta tem sido feita por associações de residentes e
      PTA (Associação de Pais e Mestres) da região.
2. Leve ao Posto de Reciclagem/ Recycle Station
3. Leve ao Centro de Meio Ambiente/Kankyou Center
4. Leve aos Pontos de Coleta de Papeis Velhos recicláveis
5. Leve aos pontos de coleta de papéis velhos de 
   empresas particulares

Podem ser
em sacos
de papel

Podem ser
em sacos
de papel

Itens que se enquadram

*Para mais detalhes, como informações sobre
  os locais de entrega, veja a página direita

4. Pontos de coleta de Papéis Velhos Recicláveis/ 
    Koshi Recycle Yard

Papéis velhos

Lixos não recolhidos pelas nas estações de lixo/Gomi Station

Papéis velhos são recicláveis. Não jogue como lixo queimável.

(jornais, panfletos, revistas (incluindo os papéis avulsos), 
papelões, caixas de leite, etc)

P
apéis velhos

P
apéis velhos

Confirme na página da prefeitura de Toyohashi a data da realização da coleta de recursos de cada região.

1. Coleta de recursos regionais/ Chiiki Shigen Kaishuu 
(artigos em desuso/haihin kaishuu)

2. Posto de Reciclagem/Recycle Station

[Datas previstas de realização] http://www.city.toyohashi.lg.jp/6176.htm

Local de jogar papel velho, tecidos e similares, óleo
comestível e eletroeletrônicos de pequeno porte.
○AEON Toyohashi Minami

○Azumada
Noyori-cho Ochiai 1-12

Shinonome-cho 30-4

                                ・・・・・・・・・・・・・

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

○Toubu Kankyou Center

○Nanbu Kankyou Center

○Seibu Kankyou Center

Imure-cho Aza Takayama 11-19

Higashinanane-cho Aza Hojido 24

Jinnoshinden-cho Aza Kyonowari 46-1

・・・・・

・・・・・

・・・・・

<Itens que podem ser levados>

Horário de atendimento / Dias úteis / 9:00 ‒ 16:00h
(Fechado aos sábados, domingos, feriados e feriado de final e início de ano)

Papéis 
velhos

*Coloque em sacos transparentes ou 
  semitransparentes

Óleo
comestível

*Veja os detalhes
  na página 18

3. Centros do Meio Ambiente/ Kankyou Center
Esta é a base onde ficam o scaminhoes de lixo.
Entregue tecidos, roupas e papéis velhos.

*Caso leve pessoalmente, pergunte ao funcionário local.

Local onde se pode levar papel velho 
de residências e de empresas.

Nome da empresa Localização TEL
Dias de atendimento Horário de atendimento

(Exceto horário de almoço)

*Caso leve pessoalmente pergunte para o respecto responsável *1 Papel velho de empresas não é coletado

5. Pontos de coleta de papéis velhos em empresas particulares
Nos terrenos de home centers e drogarias há pontos de coleta de papéis velhos (conteineres).
Utilize quando for às compras.

<Itens que podem ser levados>
Papéis 
velhos

*Amarre com barbante em cruz

Tecidos e similares

*Coloque em sacos transparentes 
  ou semitransparentes

Segunda
a sexta Sábado Domingo Feriado

(K.K.) Tricks Metal

(K.K.) Shinwa Seishi

(K.K.) Kanda Shoten

Ogura Shoten

(Yu) Sakuma Shoten

(K.K) Fukuda Sansho Toyohashi Eigyousho

(K.K) Hosoi

(Yu) Kawai*1

Hada Shoten

(Yu) Natsuyama Shoten

(K.K) Miyazaki  Toyohashi Eigyosho

(K.K) Yamaji Shigyou Toyohashi Eigyosho

 Takahashi Shigyou

(Yu) Fukui Shigyou

Hanada-cho Aza Kinuta 123

Maeda Minamimachi 1-9-16

Mukaiyama-cho Aza Ipponmatsu 11-1

Shinsakae-cho Aza Higashikomukai 52-2

Komoguchi-cho 4-24-2

Tonya-cho 1-1

Koike-cho 31-1

Ushikawa-cho Giro 37

Iwata-Cho Aza Kageiwa 7-2

Iwaya-cho Aza Iwayashita 88-1

Imure-cho Aza Minamiikegami 42-2

Fujinami-cho Fujinami 16-5

Takada-cho Aza Takada 48-5

Oiwa-cho Aza Magarimatsu 8-3

31-7977

52-6781

53-2353

090-3858-3555

31-0771

31-4398

45-1516

61-1966

63-1523

61-9232

62-0144

47-3251

46-0795

41-1332

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Das 8:00 às 17:00h

Das 8:30 às 17:00h 

Das 8:30 às 17:00h

Das 8:00 às 17:00h

Das 8:00 às 17:00h

Das 8:30 às 17:30h

Das 8:00 às 17:00h

Das 9:00 às 17:00h

Das 8:00 às 17:00h

Das 10:00 às 12:00h

Das 9:00 às 16:30h

Das 8:00 às 17:00h

Das 8:00 às 18:00h

Das 8:00 às 16:00h

(K.K) Meiki Cleaner Honsha

(K.K) Meiki Cleaner Fábrica Haracho

Wakamatsu-cho Nakayama 101-34

Hara-cho Minamiyama 1-99

25-1026

41-7530

○

○

Das 8:00 às 17:00h

Das 8:00 às 17:00h

Eletroeletrônicos de
pequeno porte

Ando Spend Shokai*1 Ueta-cho Aza Hamagurizawa 20-3 25-3910 ○ Das 9:00 às 12:00h

*Coloque em garrafa PET ou em
  algum outro recipiente
*Coloque em garrafa PET ou em
  algum outro recipiente

*Amarrar com barbante em cruz*Amarrar com barbante em cruz

Eletrodoméstico de
pequeno porte
Eletroeletrônicos de
pequeno porte

Horário de atendimento / Das 13:00 às 17:00h
(Funciona todos os dias exceto feriado de ano novo e
folga especial do estabelecimento)

*Veja a página 18 para mais detalhes*Veja a página 18 para mais detalhes

*Domingo é somente na
  parte da manhã

Tecidos e 
similares
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*Em relação aos 4 Tipos de eletrodomésticos, além da taxa de coleta da cidade, é necessário fazer o pagamento da taxa de reciclagem 
  em correios antecipadamente. (Veja a página 17)
*As taxas de reciclagem são as taxas divulgadas pelos principais fabricantes (imposto de consumo incluso). Verifique em lojas de 
  eletrodomésticos ou no Centro de Bilhete de Reciclagem de Eletrodomésticos, pois as taxas mudam dependendo do fabricante.

Lixo grande

Lixo grande

Lixo grande

Tabela de preços das taxas da coleta de Lixo grande
Aparelhos elétricos, 
à gás e querosene, etc.

- Kotatsu
- Tapete elétrico (a cada 3 tatamis) 
- Microondas
- Lava-louças e secadores de louças

- Órgão elétrico 
- Aquecedor de banheira furô
- Aquecedor de água
  (exceto aquecedor de água elétrico)
- Conjunto de aparelho de som
   (Exceto mini-system)
- Outros
   (com um lado maior que
    60cm)

- Cadeira de massagem
- Piano eletrônico
  (Exceto o de mesa)

■Televisão

<TV Crt>
■Menos de 20 polegadas
■A partir de 20 a 
     menos de 30 polegadas
■A partir de 30 polegadas

<TV LCD e Plasma>
■Menos de 40v polegadas
■A partir de  40v e menos
     de 50v polegadas
■A partir de  de 50 polegadas

■Geladeira e freezer

■Máquina de lavar
     roupa e secadora
     de roupas

Móveis, portas e janelas de correr, 
camas e outros Taxa de coleta

4 Tipos de 
eletrodomésticos

Taxa de
coletaTamanho

- Cadeira de recepção (de até 2 pessoas
- Cadeiras (a cada 2 cadeiras)
- Mesa
- Berço
- Colchão (sem molas)
- Escrivaninha (sem gavetas laterais)
- Porta, porta deslizante,
   porta corrediça de papel shoji (A cada 2 unidades)
- Chapa galvanizada (a cada 3 unidades)
- Madeira compensada (a cada 2 unidades)
- Escada portátil (a partir de  120cm)
- Tapete (a cada 3 tatamis)
- Futon, cobertor, almofada (a cada 3 unidades)
  *Um cobertor ou outros é considerado como meia unidade
- Bicicleta (Cancele o registro de segurança da bicicleta)
- Órgão (instrumento)
- Prancha de esqui esnowboard (a partir de 120cm)

- Cadeira de recepção (a partir de 3 pessoas)
- Cama (desmontada)
- Colchão de cama (de molas)
- Escrivaninha (com gaveteiros laterais)
- Móveis
  (menos de 90cm de altura e a partir de 120cm de largura)
  (a partir de 90cm de altura e menos de 120cm de largura)
- Tatami (a cada 1 tatami)
- Máquina de costura (exceto de mesa)
- Outros (com um dos lados a partir de120cm e menos de 360 cm)

  - Móveis
  (a partid de 90cm de altura e a partir de120cm de largura)
- Banheira
- Cofre (com capacidade de menos de 20l  )

￥500

￥1,000

￥1,500
*Caso os tatamis não cheguem a quantidade listada, será considerado somente a quantidade de cada tatame.

■Capacidade inferior a 100ℓ
■Capacidade a partir de 100ℓ a menos de 250ℓ
■Capacidade a partir de 250ℓ

■Secadora de roupas
■Máquina de lavar roupa (exceto de abertura frontal)
■Máquina de lavar roupa com abertura frontal

￥1,000 
￥2,000 
￥3,000 
￥1,500 
￥2,500 
￥3,000 
￥1,500
￥2,000 
￥3,000 

￥1,836 (menos de 16 polegadas)
￥2,916 (a partir de 16 polegadas)

￥3,672 (menos de 171 litros)
￥4,644 (a partir de 171 litros)

￥2,484

￥972 ■Independente do tamanho
■Ar-condicionado 
     (incluindo a parte externa) ￥2,000 

*Devem ser jogados como lixo grande independente do tamanho

*Cancele o registro de segurança da bicicleta [Contato] Bicicletarias mais próximas ou ligue para o 
  Centro de Registro de Bicicletas para Prevenção de Roubos de Aichi  TEL. 052-201-2708

Aparelhos elétricos, à gás ou 
querosene com um lado com 
mais de 60cm

Outros com um lado a 
partir de 120cm

Coleta domiciliar/Kobetsu Shuushuu (Paga) *É necessário tirar para fora de casa.

A recepção do 
Kobetsu Shuushuu 
Uketsuke Center 
avisará o número da 
recepção, o dia da 
coleta, local onde 
deverá levar o lixo, 
a taxa de acordo 
com cada item.

3.

Ligue para o telefone 69-0530 para 
socilitar ao Centro de Coleta Domiciliar.

1.

●Horário de atendimento / De segunda a sexta, 
                                                         das 9:00 às 12:00, das 13:00 às 16:00h
                                                         (Exceto sábado, domingo, feriados e feriados 
                                                         de final e início de ano.)
●Nem sempre a coleta é possível no dia desejado
●Pessoas com deficiência auditiva e na fala podem enviar Fax para 66-5374

Diga o seu endereço, nome,
número de telefone, o tipo de
lixo grande, o tamanho e a 
quantidade.

2.

<Até 5 itens por coleta>

Levar o lixo grande5.
●No dia da coleta, leve até às 8:30h da manhã ao 
    local designado.
●Somente para os 4 tipos de eletrodomésticos é 
    necessário estar presente.
     Na ocasião, será necessário entregar o Bilhete de 
    reciclagem previamente adquirido.

Levar pessoalmente ao Shigenka Center (Gratuito)
Veja a página 19 para mais informações.

Um lado

Móveis acima de 90cm de
altura ou 120cm de largura

Altura

Largura

Um lado

Compre o selo (adesivo) do lixo 
grande (ookina gomi shoushi shiiru) de 
acordo com a taxa 
correspondente ao item, em 
lojas de venda de selos de lixo grande

4.

●Escreva o seu nome e número da solicitação no selo (adesivo).
●Cole o selo (adesivo) na parte visível do lixo grande.
●O selo (adesivo) pode ser comprado em supermercados, lojas de
     conveniência e lojas que tenham esta marca.
●Compre o selo (adesivo) somente após confirmar o valor correto 
    coñformo solicita ção por telefone.
●A taxa de reciclagem dos 4 Tipos de eletrodoméstico deve ser 
    paga em correios.

Microondas, tapete, “kotatsu”, “futon”, cobertor, cama, cadeira, escrivaninha, chapa galvanizada, colchão, bicicleta

Itens que se enquadram

Itens designados

Itens não designados

Lixos não recolhidos pelas nas estações de lixo/Gomi Station

*Taxa de reciclagem
Atualizado em 01/09/2017
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Não é possível levar ao estabelecimento da cidade. 
A reciclagem é feita pelos fabricantes, etc.

4 Tipos de 
eletrodomésticos Computador Eletroeletrônicos de

pequeno porte

Televisão Geladeira e Freezer Máquina de lavar e
Máquina de secar 
roupas

Ar-condicionado
￥1,836
(Menos de 16 polegadas)
￥2,916
(Mais de 16 polegadas)

3,672 ienes
(Menos de 171 litros)
4,644 ienes
(Mais de 171 litros)

￥3,672
(Menos de 171 litros)
￥4,644
(Mais de 171 litros) ￥2,484

￥972

Itens que se enquadram e taxas de reciclagem *Lixos de empresas não se enquadram

Forma de descartar Descarte utilizando uma destas formas

<Modo de jogar>
● Levar os eletroeletrônicos de pequeno porte ao local de coleta
(Existem 18 locais de coleta na cidade)

● Coleta de aparelhos com menos de 60cm
○Kankyou Center (Toubu, Nanbu, Seibu)    ○Recycle Center (Azumada)

● Coleta de eletroeletrônicos de pequeno porte menores que 27cm de largura x 16cm de 
    altura e 30cm de profundidade
○Recycle Station (AEON Toyohashi Minami, Azumada)    ○Prefeitura   ○Centros de Atendimento (8 locais na cidade)    
○Posto de Saúde, Centro de Saúde    ○Kodomo Miraikan Coconiko    ○Centro de Educação Audiovisual    
○Biblioteca Central    ○Kankyou Center (Toubu, Nanbu, Seibu)

● Pedido de reciclagem de eletroeletrônicos
    de pequeno porte à empresa autorizada
(Coleta de eletroeletrônicos de pequeno porte por empresas autorizadas)

● Levar diretamente à fábrica (Gratuito)
K.K. Benikyu Shoten
○Honsha Koujo           Jinnoshinden-cho Aza Chinowari 12
                                                                                              TEL 32-8888
○Higashi Koujo　　  Mitsuya-cho Aza Motoyashiki 90
                                                                                               TEL41-2344

○Shigenka Center Hoei-cho Aza Nishi 530 TEL. 46-5304
○Toubu Kankyou Center Imure-cho Aza Takayama 11-19  TEL. 61-4136
○Nanbu Kankyou Center Higashinanane-cho Aza Hojido 24  TEL. 48-6693
○Seibu Kankyou Center Jinnoshinden-cho Aza Kyonowari 46-1 TEL. 32-9231

*Confirmar o que pode ser coletado, horário, e outras informações
  com a empresa autorizada.

*Caso leve o eletroeletrônico de pequeno porte ao Kankyou Center coloque-o  no  saco determinado de Lixo quebrável.

○Pasocon 3R Suishin Kyoukai (http://www.pc3r.jp)   TEL. 03-5282-7685  FAX. 03-3233-6091
*Caso o computador não tenha a marca de reciclagem, será necessário pagar a taxa de reciclagem.

● Coleta  com envio pelo correio (Paga)

(Faça a solicitação pela internet.)

http://www.renet.jp/
Renet Japan Inc. 

● Pedido ao fabricante Faça a solicitação de coleta ao fabricante. Caso não saiba o contato do 
fabricante do computador, seja de fabricação própria, 
ou de fabricação desconhecida, verifique abaixo.

● Entrega no Centro de Recursos Naturais e
Centro de Meio Ambiente (Leste, Sul, Oeste)
(Caso faça a entrega pessoalmente, não será cobrada a coleta. Leve o computador, eletroeletrônico de pequeno porte, e outros lixos separadamente)Locais designados pelos fabricantes

Atualizado em 1 de setembro de 2016

*É necessário fazer o pagamento para a reciclagem.
*Confirme com o Centro de Reciclagem de Eletrodomésticos se o seu lixo é
  considerado lixo de empresa.
*As taxas de reciclagem são as taxas divulgadas pelos principais fabricantes 
  (imposto de consumo incluso).
  Verifique em lojas de eletrodomésticos ou no Centro de Bilhete de Reciclagem 
  de Eletrodomésticos, pois as taxas mudam dependendo do fabricante.
*As taxas estão sujeitas a alteração conforme o ano.

K.K. Benikyu Shoten Honsha Koujou

Jinnoshinden-cho, Aza, Chinowari 12

TEL. 32-8888

(K.K) Nittsu Higashi Aichi Unyu 
Honsya Eigyousho

Toyokawa-shi Ushikubo-cho, Aza,
Shiroshita 85-1

TEL. 0533-85-7890

Faça o pagamento da taxa de reciclagem e
do frete da coleta à loja fornecedora.

Coleta feita por loja 
vendedora do produto

<Regra>
Como regra, os 4 Tipos de

eletrodomésticos devem ser entregues
às lojas onde foram efetuadas as
compras. Peça ao fornecedor.

Centro de Bilhete Reciclagem de 
Eletrodomésticos/Kaden Recycle Ken Center

0120-319640
http://www.rkc.aeha.or.jp

Faça o pagamento da taxa
de reciclagem no correio
Leve ao local abaixo

designado pelo fabricante

Caso leve
pessoalmente ao local

designado pelo fabricante (Mais informações veja a página 15)

Ligue para 69-0530

Coleta domiciliar 
(com a sua presença)

Pagamento do valor da reciclagem em correios
e taxa de coleta em lojas de conveniências

Caso queira o recolhimento 
pela cidadeCaso solicite o processamento

em lojas de eletrodomésticos

Computador Eletroeletrônicos
de pequeno porte

Contém recursos de metais preciosos. Vamos reciclar!

*Pode ser somente o monitor *Apague as informações pessoais antes de jogar.

*Os eletroeletrônicos menores de 60cm (exceto 
  computadores e microondas) podem ser levados às 
  Estações de lixo e jogados como lixo quebrável.Eletroeletrônicos de

pequeno porte

Lixos não recolhidos pelas nas estações de lixo Lixos recolhidos pelas nas estações de lixo

Minato Ōdōri

●Gas Station●Seinō Unyu●
Life Port 
Toyohashi

Mikawa 
Bay

To 
Gamagōri

Jinnoshinden

★
Benikyū Shōten, Inc. To Toyohashi

●Across

Toyoga
wa Drai

nage Ca
nal

●Nitori

●Totomaru

●McDonald’s
●Aoyama Hospital

●Mega World

Īda
 Lin
e

Corona●

Marugen Ramen●

Miyashita

Shiroshita

★
Nittsū Higashi Aichi 

Unyu, Inc.

*É necessário pagar antecipadamente a taxa de 
reciclagem no correio.
*É necessário pagar somente a taxa de reciclagem 
(taxa de depósito do correio a parte), no caso de levar 
pessoalmente ao local designado.
*O funcionamento do  local designado é de segunda a 
sábado, porém é recomendável confirmar o horário 
antes de levar para a entrega.
*Leve em qualquer um dos locais designados.

Lixos não recolhidos pelas nas estações de lixo

4
 Tipos de eletrodom

ésticos

Bay Bridgew
ay

N
ational Route 23 

(Toyohashi Bypass)

To Toyohashi City Center

Com
putador

Eletroeletrônicos de pequeno porte

Computador

Caso não consiga solicitar à loja  vendedora de 
eletrodomésticos

ComputadoresComputadores

Itens que se enquadramItens que se enquadram

Eletroeletrônicos
de pequeno porte

Computador Eletroeletrônicos
de pequeno porte

1

151

1817



○A reserva por telefone é feita das 8:30 às 17:00h exceto aos sábados, domingos, feriados e feriado de fim e início de ano. Diga o endereço 
(bairro), nome completo, número de telefone, nomes dos itens que serão levados, a data e horário.
○Lascas de madeira (árvore de jardim e materiais de madeira) não são Lixo grande. Não poderão ser levados aos domingos. Encurtando-os 
para até 120cm, poderão ser levados em dias úteis. Os menores  de 60cm de comprimento e 30 cm de diâmetro poderão ser jogados nas 
Estações  de lixo.

É o sistema para as famílias com dificuldade em  levar o lixo 
pessoalmente às Estações de lixo, onde um funcionário do 
município vai até a residência para fazer a coleta.
*Como regra geral, o serviço funciona apenas para as 
pessoas que têm dificuldades em carregar o lixo até a 
Estação de lixo, em idade acima de 65 anos ou portadores de 
deficiência. Outra condição é de que não tenha ninguém da 
família ou da região a quem  possa pedir ajuda.

O Movimento Lixo Zero nasceu através das pessoas dizerem
umas as outras para levarem o próprio lixo para casa. Este 
Movimento espalhou-se por todo o país, a partir de 
Toyohashi. Graças a ajuda de todos, este Movimento 
completou 40 anos em julho de 2015. Continue participando
de eventos de limpeza da cidade e assim conseguiremos 
construir uma cidade limpa e confortável para vivermos.

Para se desfazer de extintores de incêndio, entre em contato com o distribuidor ou Toyohashi-shi Shoubou Honbu, Youbou-
ka (51-3115))
O descarte é feita pela Associação dos fabricantes de extintores de incêndio do Japão (Associação Incorporada Geral) em 
cooperação das lojas distribuidoras.
O ponto de contato mais próximo pode ser verificado na página do Centro de promoção de reciclagem de extintores de incêndio.
*É necessário o pagamento (eliminação inclusa no valor) do adesivo de reciclagem.

[Para a redução do congestionamento do 
Shigenka Center!]

Tem ocorrido congestionamento nas ruas próximas ao Shigenka Center devio aos lixos serem 
levados pessoalmente, por isso pretendemos abrir para recebimento o Kankou Center 
(Leste, Oeste) e o local de Aterro. Na época da abertura, , publicaremos com antecipação no 
Boletim Informativo de Toyohashi, onde será possível verificar o horário da coleta e outros detalhes. Congestionamento do Shigenka Center

● Itens de difícil processamento Os itens seguintes, de difícil processamento, não são recolhidos, nem processados pela cidade.

Peça o descarte ao local onde comprou, distribuidores ou fabricantes. Caso não saiba o local onde foi feita a compra, entre em contato com a 
Kankyou Seisaku-ka (51-2399)

● Extintores

As baterias Ni-cd e de íons-lítio, de níquel-hidreto metálico devem ser entregues às Lojas de apoio a reciclagem.
Verifique as lojas de apoio à reciclagem através do site do JBRC.

● Bateria recarregável

O Lixo de empresa (lixos oriundos de empresas) deve ser corretamente processado sob responsabilidade da empresa. 
Mesmo em pouca quantidade, não é possível jogar nas Estações de lixo e nem em estabelecimento da cidade.
Em caso de residência com negócio próprio, cuidado para não misturar os dois lixos.
Para os Lixos de empresas, peça às entidades privadas de eliminação de lixo ou  leve (processamento pago) ao Shigenka Center 
(se for lixo cru, pode ser no Biomass Rikatsuyou Center), após pedir permissão ao 
Haikibutsu Taisaku-ka.
Se for papel velho reciclável pode ser jogado nos Pontos de coleta de papéis velhos 
recicláveis (Veja a página 14)
Veja o Guia de lixo de empresas, na página da Divisão de Gestão de Resíduos 
[http://www.city.toyohashi.lg.jp/5395.htm]

　Consulte a lista de empresas que têm permissão da cidade para eliminar 
resíduos  ou ligue para a Haikibutsu Taisaku-ka  (51-2410).

K.K. Shoukaki Recycle Suishin Center  TEL. 03-5829-6773    http://www.ferpc.jp/

JBRC (Associação Incorporada Geral)     TEL. 03-6403-5673     http://www.jbrc.com/

Pneus Baterias Cilindro de gás
propano,
cilindro médico

Resíduos de óleo
e querosene

Tinta e tíner Produtos químicos
agrícolas e veneno Piano Moto, automóvel

e navio

http://www.city.toyohashi.lg.jp/6172.htm
<Número de contato> 
Kankyou Seisaku-ka  TEL. 51-2399

Identifique esta marca

Levar lixo doméstico em grande quantidade Informações

Local de entrega

Shigenka Center

Horário

Hoei-cho Aza Nishi 530    TEL. 46-5304

Levar em dias úteis (exceto feriados e feriados de fim e início ano) Coleta assistida/Fureai Shuushuu Participe do Movimento  Lixo Zero!

Utilize as Lojas ecológicas (Eco- Shop)

A queima a céu aberto é proibida por lei.

Lixos de empresas (lixos não residenciais, como os de lojas,
escritórios, restaurantes, agricultura)

<Contato>
Gyoumu-ka
TEL. 61-4136

<Contato>
530 Gomi Zero Kankyou 
Kyougikai 
(Dentro do Kankyou Seisaku-ka)
TEL. 51-2399
http://www.530.toyohashi.aichi.jp/

Em Toyohashi há muitas lojas com selo de Eco-Shop 
colaborando ativamente na reciclagem e diminuição de lixo 
vendendo produtos reciclados ou reduzindo as embalagens. As 
lojas reconhecidas possuem o adesivo à direita. Colabore 
também utilizando ativamente estas lojas.
Lista de Eco-Shop

É proibido por Lei “levar” ou
apropriar-se dos “Lixos recicláveis”.
Atenção: Caso aproprie-se de Lixo reciclável, ficará sujeito 
                     a pagar uma multa de até ￥200 mil.

   *Lixo reciclável: latas, garrafas, garrafa PET, recipientes de
     plástico, papéis velhos, tecidos e similares, eletrodomésticos, 
     produtos de metal e que contém metal, etc. 

Atenção: No caso de atos de queima ilegais, 

<Caso veja alguém suspeito, denuncie>
Haikibutsu Taisaku-ka  TEL. 51-2410

<Caso veja alguém suspeito, denuncie>
Haikibutsu Taisaku-ka  TEL. 51-2410

<Caso veja alguém suspeito denuncie>
Gyoumu-ka  TEL. 61-4136

Despejo ilegal de lixo é crime.
Atenção: Caso descarte  indiscriminadamente o lixo,

*Coloque os Lixos queimáveis e Lixos quebráveis 
respectivamente nos  sacos determinados, 
mesmo ao levar pessoalmente.

9:00 ~ 12:00h
13:00 ~ 16:00h

Tipo de lixo

Lixo queimável (Saco determinado)

Lixo quebrável (Saco determinado)

Lixo perigoso

Lixo grande

Local de entrega

Shigenka Center

Horário

Entrega aos domingos *É necessário fazer reserva por telefone

9:00 ~ 12:00h
13:00 ~ 16:00h

Tipo de lixo

Lixo grande

⇒
pessoas físicas ficarão sujeitas a até cinco anos de prisão, 
e multa de até ￥10 milhões. 
Pessoas jurídicas ficarão sujeitas a até cinco anos de prisão, 
e multa de até ￥300 milhões.  

pessoas físicas ficarão sujeitas a até cinco anos de prisão, 
e multa de até ￥10 milhões. 
Pessoas jurídicas ficarão sujeitas a até cinco anos de prisão, 
e multa de até ￥300 milhões.

Favo Levar pessoalmente os lixos eventuais em grande quantidade, de mudanças grandes faxinas, etc.

Lixos não recolhidos e não processados pela cidade

Levar lixo dom
éstico em

 grande quantidade
Lixos não recolhidos e não processados pela cidade

Inform
ação

Lixos de em
presas

2019



*Entre os Lixos quebráveis, se não for de metal e tiver menos de 30cm, pode ser jogado como Lixo queimável. (Exceto instrumentação para eletricidade, gás e petróleo)

*Separe em conformidade com a separação do lixo a caixa e saco que foram utilizados como embalagem do lixo cru.

A
Nome dos itens Tipos de lixo Observação Nome dos itens Tipos de lixo Observação

Absorvente feminino

Acessórios de carro 

Açúcar

Ágar

Agulha

Agulha de seringa

Álbum 

Alfinete 

Alga (Kombu)

Algas

Algodão 

Alimento em pó

Alimentos congelados

Alimentos secos

Almofada

Almofada para se sentar 
(para a sala, com algodão)

Almofadas de bolinhas 
de isopor

Animais taxidermizados 

Antena de TV

Aparador de capim

Aparador de grama

Aparelho de DVD

Aparelho de som

Aparelho de videocassete 

Aparelho telefônico

Aparelhos de áudio

Aparelhos de saúde

Apontador de lápis

Aquário 

Aquário (vidro)

Aquecedor

Aquecedor a gás

Aquecedor a óleo

Aquecedor a querosene

Aquecedor à querosene 
com ventilador
Aquecedor de água

Aquecedor de água (Externo)

Aquecedor de banheira furô

Aquecedor halogênio

Ar condicionado

Arame

Areia

Areia para animal de estimação

Areia para gato

Argila

Armário 

Armazém ou adega de vinho

Aro de roda 

Aromatizador de ambiente

Arroz cozido

Arroz cru

Aspirador de pó

Aspirador de pó elétrico

Assento sanitário

Automóvel

Autopeças

Avental

Bacia

Bacia de banho

Bala

Balança 

Balança de banheiro

Balcão de recepção 

Balde 

Balde de plástico

Bambu

Bandeja (feita de plástico 
para alimentos)

Banheira

Banheira de bebê (plástico)

Barbeador descartável

Barbeador elétrico

Barco

Barco de borracha

Base de ferro com pregos 

Bastão (para ski)

Bateria

Bateria de íons-lítio

Bateria Ni-Cd

Bateria recarregável

Baterias (sem mercúrio)

Batom

Berço

Bicho de pelúcia

Bicicleta

Bicicleta elétrica

Bicicleta motorizada

Bloco (concreto)

Bloco de concreto

Bola 

Bola de boliche

Bolacha de arroz (sembei)

Bolsa

Bolsa de água quente

Bolsa de gelo

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Não coletável

Não coletável

Tecidos e similares

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo plástico marca pura

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo perigoso

Lixo quebrável

Não coletável

Lixo quebrável

Lixo perigoso

Lixo quebrável

Não coletável

Não coletável

Não coletável

Não coletável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo grande

Não coletável

Lixo para enterrar

Lixo para enterrar

Lixo quebrável

Lixo para enterrar

Lixo cru

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo cru

Lixo perigoso

Lixo perigoso

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo cru

Lixo queimável

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo para enterrar

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo grande

Lixo quebrável

4 tipos de 
eletrodomésticos
Lixo quebrável

-

Lixo queimável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo grande

4 tipos de 
eletrodomésticos

A

B

Somente os de uso doméstico. A partir de 
60cm, jogue como "Lixo grande".

Somente os de uso doméstico. A partir de 
60cm, jogue como "Lixo grande".

Coloque em um recipiente que não vaze e 
especifique o conteúdo por escrito antes de jogar.

Coloque em um recipiente que não vaze e 
especifique o conteúdo por escrito antes de jogar.

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande".

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande".

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande".

Não sendo de algodão, jogue como "Lixo 
quebrável".

No caso de minicomponente, jogue como 
"Lixo quebrável". 

A partir de 120cm (ou se for elétrico, acima 
de 60cm), jogue como "Lixo grande" . 

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande". 

Se for de plástico, jogue como "Lixo quebrável".

A partir de 60cm, jogue como "Lixo grande".

A partir de 60cm, jogue como "Lixo grande".

Instalação interna, em cozinha, etc.

Lixos procedentes de trabalhos de 
construções não são aceitos pelo município.

Lixos procedentes de trabalhos de 
construções não são aceitos pelo município.

A partir de 60cm, jogue como "Lixo grande".

Inclui-se nos 4 tipos de eletrodomésticos. 
Peça o recolhimento pelas lojas de venda.

Areia não é lixo, por isso não poderá ser recolhida 
no Centro de processamento de resíduos. 

Inferior à 90cm, jogue como "Lixo quebrável" 

Inclui nos 4 tipos de eletrodomésticos. 
Entregue nas lojas de venda

A partir de 60cm, jogue como "Lixo grande".

A partir de 60cm, jogue como "Lixo grande".

A partir de 60cm, jogue como "Lixo grande".

Amarre a mangueira. A partir de 60cm, jogue 
como "Lixo grande" 

Amarre a mangueira. A partir de 60cm, jogue 
como "Lixo grande" 

Se for assento elétrico a partir de 60cm, jogue 
como "Lixo grande"

Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente ou no Posto de Reciclagem.

Lixos procedentes de trabalho de construções 
não são recolhidos pelo município.

Amarre em feixe de até 60cm. Caso leve 
diretamente, em feixe de até 120cm

Lixos procedentes de trabalho de construções 
não são recolhidos pelo município.

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande".

Coloque em um recipiente.

Peça o recolhimento às lojas de venda e outros. 
Jogue botes de borracha como "Lixo quebrável"

Peça o recolhimento de barcos FRP às lojas 
de venda e outros.

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande".

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande".

Peça o recolhimento das baterias às lojas de 
venda e outros.

Peça o recolhimento às lojas de venda e outros.

Lixos procedentes de trabalho de construções não 
são recolhidos pelo município. Quebre-os em 
pedaços até 50cm.
Lixos procedentes de trabalho de construções não 
são recolhidos pelo município. Quebre-os em 
pedaços até 50cm.

Peça o recolhimento às lojas de venda e outros.

Veja a página 19

Veja a página 19

Veja a página 19

Entregue as baterias recarregáveis às lojas de venda. 
Se tiver mercúrio, jogue como "Lixo perigoso".

Peça o recolhimento às lojas de venda e outros.

Peça o recolhimento às lojas de venda e outros.

Forma selecionar o lixo
Por exemplo eletrodomésticos. O modo de coleta muda um pouco de acordo
com o tipo e o tamanho. Informações sobre como jogar esses tipos de lixos.

Form
a de seleciornar o lixo

Tabela de classificação
Tabela simplificada de separação de 
diferentes tipos de lixo doméstico (Em ordem alfabética)

Código QR para a 
orientação de 
separação de lixo

4 Tipos de 
eletrodomésticos

Computador

(televisão, geladeira e 
freezer, máquina de lavar 
e secar, ar-condicionado)

 (de mesa, portátil)

Menos de 60cm (Exceto 4 tipos de eletrodomésticos, computador)

Acima de 60cm (Exceto 4 tipos de
 eletrodomésticos, computador)

4 Tipos de eletrodomésticos
                               página 17

Computador           página 18

Lixo quebrável       página 11
Eletroeletrônicos de pequeno
porte                      página 18

Lixo grande
                               página 15

Itens designados, como
microondas, tapete, cadeira, etc.

*Veja a página 16

Lixo grande
                     veja a página 15

Com metal

Sem metal

A partir de 120cm

Menor de 120cm

Menor de 30cm

A partir de 120cm

Lixo quebrável    veja a página 11

Lixo grande
                     veja a página 15

Lixo queimável         página 6

Lixo quebrável         página 11

Lixo quebrável         página 11

Lixo grande              página 15

Menor de 90cm 
de altura

Menor de 120cm 
de largura

Lixo grande              página 15

Lixo quebrável         página 11

A partir de 90cm de altura
ou

A partir de 120cm
de largura

Eletrodomésticos
M
óveis

P
rodutos diários
(Exceto eletrodom

ésticos)

30cm a 120cm

21 22



*Entre os Lixos quebráveis, se não for de metal e tiver menos de 30cm, pode ser jogado como Lixo queimável. (Exceto instrumentação para eletricidade, gás e petróleo)

*Separe em conformidade com a separação do lixo a caixa e saco que foram utilizados como embalagem do lixo cru.

*Entre os Lixos quebráveis, se não for de metal e tiver menos de 30cm, pode ser jogado como Lixo queimável. (Exceto instrumentação para eletricidade, gás e petróleo)

*Separe em conformidade com a separação do lixo a caixa e saco que foram utilizados como embalagem do lixo cru.

C

D

Tipos de lixo Observação Tipos de lixo Observação

Cinzeiro (vidro/cerâmica)

Climatizador de ar frio

Cobertor

Cobertor elétrico

Cofre

Cogumelo

Cogumelo “shiitake” seco

Cola (artigos de papelaria)

Colchão 

Colchão de cama

Colchão para “kotatsu”

Colher

Comida com bolor

Comida estragada

Computador (desktop)

Computador (monitor)

Computador portátil

Conchas/Conchas de ostras

Congelador

Conserva 

Console de videogame

Controle remoto

Copo (vidro/cerâmica)

Copo de papel

Corda

Corda de pular

Corrente de pneu

Corrente metálica

Cortina

Cotonete

Couro

Deck de madeira

Depósito de armazenamento

Desodorante

Despensa

Dessecante

Disco de vinil

Disco rígido

Disquete

Doces 

Drogas potentes

DVD

Elástico

Embalagem de comida pronta

Embalagem de papel 
(interior branco)

Embalagem descartável 
de comida (plástico)

Empanado (fritura)

Emplasto

Enrolador de mangueira

Equipamento agrícola 
(enxada, picareta, etc)

Equipamento de iluminação

Escada portátil

Escova de dente

Escova de limpeza (tawashi)

Escrivaninha

Esfregão

Espaguete

Espelho

Espelho de corpo inteiro

Espelho de três lados 

Esponja

Esquadria de alumínio

Estante de livros

Estante modular

Estatueta (vidro/cerâmica)

Esteira de palha

Esteira-manta de palha

Estilete

Exaustor 

Extintor de incêndio

Faca

Faca de cozinha 

Facão japonês “Nata” 

Farelo de arroz

Farinha de trigo

Fax

Fécula de batata

Ferro de passar

Filmadora

Filme de PVC

Filme fotográfico

Filme negativo

Fio de extensão 

Fio de plástico

Fios (fibra natural/fibra química)

Fita cassete

Fita de videocassete

Flauta

Flor

Flores de corte

Flyer (encartes de jornais)

Fogão a gás

Fogão a gás portátil

Fogão de carvão 

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo perigoso

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo para enterrar

Lixo queimável

Lixo grande

Lixo perigoso

Lixo quebrável

Não coletável

Lixo perigoso

Lixo perigoso

Lixo perigoso

Lixo cru

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo queimável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo queimável

Papéis velhos

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo para enterrar

Lixo para enterrar

4 tipos de 
eletrodomésticos 

Lixo grande

Lixo grande

Lixo grande

Lixo cru

Lixo cru

Lixo plástico marca pura

Lixo grande

Lixo grande

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo cru

Computador

Computador

Computador

Lixo cru

4 tipos de 
eletrodomésticos 

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo para enterrar

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Tecidos e similares

Lixo queimável

Lixo queimável

Lixo queimável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo cru

Não coletável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo plástico marca pura 

Papéis velhos

Lixo plástico marca pura

Lixo cru
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Tipos de lixo Observação Tipos de lixo Observação

Bolsa/Tubo de diálise

Bomba de ar

Bomba de querosene

Boneca

Borra/Casca do café

Bota

Bota de borracha

Botas de ski

Brinquedo (madeira)

Cabideiro com rodas/
Cabideiro com prateleira 

Cabides (plástico)

Cabo

Cabo elétrico

Cadeira

Cadeira de balanço para bebê

Cadeira de banho (plástico)

Cadeira de bebê (para carro)

Cadeira de massagem

Cadeira de recepção 

Cadeira de rodas 

Cadeira sem pernas

Cadeirinha de bebê

Cadeirinha de criança (para carro)

Caderno

Café instantâneo 

Caixa de leite

Caixa de morango

Caixa de ovos

Caixa de papel (de doces e 
brinquedos)

Caixa de plástico para 
guardar roupas

Caixa térmica

Caixa vazia de doce

Calçados esportivos (tênis)

Calculadora

Cama

Câmera

Câmera digital

Camisa

Caneta

Caneta marca texto

Cantil

Canudinho

Capa de chuva

Capa/Botas de chuva

Capacete

Capacho

Capim 

Caramelo 

Carimbeira (almofada vermelha)

Carimbo

Carne

Carnes e peixes congelados

Caroço de “umeboshi”

Carpete

Carrinho de bebê 

Carrinho para bebê

Carrinho para idosos 
(carro elétrico)

Cartão do banco (cartão 
magnético, etc.)

Cartucho de gás portatil 

Cartucho de tinta

Cartucho de toner

Cartuchos de jogo eletrônico

Casca da cebola

Casca de amendoim 

Casca de camarão

Casca de caranguejo 

Casca de edamame

Casca de milho

Casca de nozes

Casca de pistache

Casca do broto de bambu

Casca do ovo

Casca/miolo da fruta

Casinha de cachorro

Catálogo

CD

Celofane

Cerâmica

Cerca de madeira

Cerca de proteção para 
bebê (exceto madeira)
Cerca de proteção para 
bebê (madeira)

Chaleira

Chapa elétrica

Chapa galvanizada (metal)

Chapéu 

Chapéu de palha

Chiclete

Chinelos

Chocolate

Cigarro

Cilindro de gás
(Cilindro de gás propano)

Cinto 

Cinzas

Cinzas (cinzas de churrasqueira 
ou para aquecer a banheira, etc.)

C Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo perigoso

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo quebrável

Papéis velhos

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo para enterrar

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Tecidos e similares

Lixo queimável

Lixo queimável

Lixo queimável

Lixo cru

Lixo queimável

Não coletável

Lixo queimável

Lixo queimável

Lixo queimável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo grande

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Papéis velhos

Lixo cru

Papéis velhos

Lixo plástico marca pura

Lixo plástico marca pura

Papéis velhos

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Papéis velhos

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Tecidos e similares

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Se for de madeira, jogue como "Lixo queimável"

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande".

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande".

Entregue a bateria às lojas de venda.

Utilize também, o recolhimento pelas lojas 
de venda.

Utilize também, o recolhimento pelas lojas 
de venda.

A partir de 90cm, jogue como "Lixo grande", 
(mesmo procedimento dos móveis)

Amarre em feixes de até 60cm. Caso leve 
diretamente, em feixes de até 120cm

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande".

Amarre em feixes de até 60cm. A partir de 
120cm, jogue como "Lixo grande" 

A partir de 60cm, jogue como "Lixo grande".

Lixos procedentes de trabalho de construções não 
são aceitos pelo município. Até 120cm, jogue 
como "Lixo quebrável"
Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente ou no Posto de Reciclagem.

Peça o recolhimento às lojas de venda e 
outros do produto.

Umedeça com água.

Molhe para não se espalhar 

Utilize todo o conteúdo. Não há necessidade 
de furar. 

Se for de metal jogue como "Lixo quebrável"

Inclui-se nos 4 tipos de eletrodomésticos. 
Peça o recolhimento pelas lojas de venda. 

Para ser recolhido deverá ser inferior a 20 litros.

Caso não consiga retirar a sujeira, jogue como 
"Lixo queimável".

Se for de madeira, jogue como "Lixo quebrável"

Veja a página 18. Há várias formas de 
processamentos. 

Veja a página 18. Há várias formas de 
processamentos. 

Veja a página 18. Há várias formas de 
processamentos. 

Peça o recolhimento às lojas de venda e 
outros, dos 4 tipos de eletrodomésticos.

Exceto os de vidro ou cerâmica jogue como 
"Lixo quebrável".

Jogue os de materias naturais como "Lixo 
queimável". 

Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente e Postos de Reciclagem.

Amarre em feixes de 60cm. Caso leve 
diretamente, em feixes de até 120cm.

Conforme o formato ou tamanho poderá não 
ser recolhido pela coleta individual.

Conforme o formato ou tamanho poderá não 
ser recolhido pela coleta individual.

Peça o recolhimento às lojas de venda do 
produto e outros.

Jogue como "Lixo queimável" caso não 
consiga limpá-lo.

Se o interior for prateado, jogue como "Lixo 
queimável"

Retire a sujeira. Jogue o resto de comida 
como "Lixo cru".

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande".

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande".

Se for de lavanderia, devolva à loja. Os de 
madeira jogue como "Lixo queimável".

Cadeiras sem pernas devem ser jogadas 
como "Lixo quebrável".

Os de madeira, jogue como "Lixo queimável"

Se não for cadeira e tiver menos de 60cm, 
jogue como "Lixo quebrável"

Se tiver pernas jogue como "Lixo grande"

Se for de papel, jogue como "Lixo queimável" 

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande".

Desmonte antes de jogar.

Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente ou no Posto de Reciclagem.

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

O filtro do café pode ser jogado junto.

Jogue como "Lixo quebrável", exceto os de madeira. 
A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande"

Somente os utilizados no jardim de casa. 
Embrulhe a lâmina em papel ou outros. 

A partir de 60cm, jogar como  "Lixo grande".

Inferior à 120cm, jogue como "Lixo quebrável".

Os de materias naturais, jogue como "Lixo 
queimável.

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande". 

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande". 

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande". 

A partir de 90cm, jogue como "Lixo grande". 

Lixos procedentes de trabalho de construções 
não são aceitos pelo município.

Inferior à 90cm, jogue como "Lixo quebrável".

A partir de 120cm, jogue como "Lixo grande". 

Os de madeira como "Lixo queimável" e de 
plástico como "Lixo quebrável"

Amarre em feixes de 60cm. A partir de 120cm, 
jogue como "Lixo grande". 

Embrulhe a lâmina com papel ou outros.

Veja a página 19

Embrulhe a lâmina com papel ou outros.

Embrulhe a lâmina com papel ou outros.

Embrulhe a lâmina com papel ou outros.

A partir de 60cm, jogue como "Lixo grande".

Jogue como "Lixo quebrável" caso ainda não 
tenha usado (com o recipiente)

Jogue como "Lixo quebrável" caso ainda não 
tenha usado (com o recipiente)

Suéter de lã, jogue como "Tecidos e similares" 

A partir de 60cm, jogue como "Lixo grande". 

Retire o cartucho de gás portátil.

Nome dos itens Nome dos itensNome dos itens Nome dos itens
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*Entre os Lixos quebráveis, se não for de metal e tiver menos de 30cm, pode ser jogado como Lixo queimável. (Exceto instrumentação para eletricidade, gás e petróleo)

*Separe em conformidade com a separação do lixo a caixa e saco que foram utilizados como embalagem do lixo cru.

*Entre os Lixos quebráveis, se não for de metal e tiver menos de 30cm, pode ser jogado como Lixo queimável. (Exceto instrumentação para eletricidade, gás e petróleo)

*Separe em conformidade com a separação do lixo a caixa e saco que foram utilizados como embalagem do lixo cru.

M
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Tipos de lixo Observação Tipos de lixo Observação

Lona (plástico)

Lona azul 

Lona para lazer 

Lona plástica 

Louça (vidro/cerâmica)

Luminária elétrica

Lupa

Luva de borracha

Luvas 

Luvas ”Gunte” 

Luvas de pano

Macarrão (pasta)
Macarrão de arroz 
(tipo cabelo de anjo)

Macarrão de konjac

Macarrão sarraceno

Macarrão Somen

Maionese

Mala de viagem

Malas

Malha de lã

Mamadeira

Mangueira 

Mangueira de borracha

Manta de algodão

Manteiga 

Máquina de costura 
(exceto o de mesa)

Máquina de lavar roupa

Máquina de pão 

Máquina de tricô

Margarina 

Marmiteira (exceto de madeira)

Marmiteira térmica

Martelo

Massa de pão/farinha de rosca

Massas (inclusive as secas)

Medicamentos

Meia-calça

Mel 

Mesa

Mesa "kotatsu"

Mesa para computador

Microondas

Mini Disc

Mini geladeira frio - quente 
(elétrica)

“Misô”

“Mochi” (Bolinho de arroz sovado)

Mochila

Mochila (randoseru)

Moinho de arroz

Moldura para quadro

Molinete (carretilha para pesca)

Monociclo (infantil)

Mostarda

Moto

Mouse (para computador)

Navegador GPS 

Negativo de fotografia

“Nori” (comestível)

Óculos

Óleo de cozinha

Óleo de fritura

Óleo de motor

Órgão (Instrumento)

Órgão electone (instrumento)

Órgão elétrico

Osso

Pacote de bebidas 
(interior prateado)

Panela

Panela de arroz a gás

Panela de arroz elétrica

Pano de chão

Pão 

Pão de forma

Papa de arroz

Papel cartolina

Papel de embrulho

Papel higiênico

Papel térmico

Papelão 

Papelão (cartão)

Papinha de bebê

Parede divisória sanfonada

Pasta

Pasta de arquivo

Pasta de farelo de arroz

Pasta de feijão doce

Pasta dental

Pasta para documentos 

Patins 

Pauzinhos (madeira)

Pauzinhos descartáveis

Pedra (rocha)

Peixe

Pen drive USB

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo cru

Não coletável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo queimável

Não coletável

Lixo grande

Lixo grande

Lixo grande

Lixo cru

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Papéis velhos

Papéis velhos

Lixo queimável

Lixo queimável

Papéis velhos

Papéis velhos

Lixo cru

Lixo grande

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo cru

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo queimável

-

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo para enterrar

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo queimável

Tecidos e similares

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Tecidos e similares

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Tecidos e similares

Lixo cru

Lixo grande

4 tipos de 
eletrodomésticos

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo cru

Lixo queimável

Lixo queimável

Lixo cru

Lixo grande

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo quebrável

4 tipos de 
eletrodomésticos

Lixo cru

Lixo cru

Lixo queimável

M

N

O

P

F

G

Tipos de lixo Observação Tipos de lixo Observação

Fogão IH

Fogos de artifício 

Foice

Folha de alumínio 

Folhas de chá usadas

Folhas mortas

Forno à gás

Forno elétrico

Forno microoondas

Fósforo 

Foto polaroid

Fotocopiadora

Fotogratia

Fralda descartável

Frasco de café 

Frasco de detergente (plástico)

Frasco de molho para 
salada (plástico)

Frasco de perfume

Frasco de tempero

Frasco de xampu

Frigideira 

Frutas

“Furikake” 

“Futon” (colchão)

Gaiola (madeira)

Gaiola de insetos (plástico)

Galão de lata 

Galão de querosene

Galhos e folhas de plantas

Garfo 

Garrafa de café instantâneo

Garrafa de cerveja

Garrafa de vidro

Garrafa PET

Garrafa térmica

Garrafão

Geladeira

Gelatina

Geléia

Geléia “Youkan”

Gergelim

Giz de cera

Grama sintética (de plástico)

Grampeador 

Grampos para grampeador

Gravata

Guarda-chuva

Guarda-louça

Guitarra elétrica

Impressora 

Inseticida (droga fumigadora)

Inseticida (lata de spray)

Iogurte

Isqueiro

Isqueiro à gás

Isqueiro descartável

Jarra elétrica

Jarra térmica

Jet Ski

Jornal

“Kairo” descartável

Ketchup

“Kinako”

Konjac

Lámen 

Lâmpada (inclusive LED)

Lâmpada fluorescente

Lâmpada fluorescente 
compacta

Lâmpada incandescente

Lâmpada LED

Lanterna

Lápis 

Lapiseira 

Lata de aço

Lata de alumínio 

Lata de bebida

Lata de enlatados

Lata de leite em pó

Lata de óleo (comestível)

Lata de spray

Lata de tinta

Lata do óleo de motor

Lava-louças

Leite em pó

Lenço

Lenço de papel

Lenço “furoshiki”

Lençol 

Limpa vidros (em bomba)

Limpa vidros (spray)

Linha de pesca

Livro

Livro ilustrado

Livros didáticos

G

I

L

K

J

Lixo grande

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo perigoso

Lixo cru

Lixo perigoso

Lixo perigoso

Lixo perigoso

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Não coletável

Papéis velhos

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo perigoso

Lixo perigoso

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Vidros e latas

Vidros e latas

Vidros e latas

Vidros e latas

Vidros e latas

Lixo quebrável

Lixo perigoso

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo cru

Tecidos e similares

Lixo queimável

Tecidos e similares

Tecidos e similares

Lixo plástico marca pura

Lixo perigoso

Lixo queimável

Papéis velhos

Papéis velhos

Papéis velhos

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo perigoso

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo queimável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo queimável

Vidros e latas

Lixo plástico marca pura

Lixo plástico marca pura

Vidros e latas

Vidros e latas

Lixo plástico marca pura 

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo cru

Lixo grande

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Vidros e latas

Vidros e latas

Vidros e latas

Garrafa PET 

Lixo quebrável

Vidros e latas

4 tipos de 
eletrodomésticos

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Tecidos e similares

Lixo quebrável

A partir de 60cm, jogar como  "Lixo grande".

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

Peça o recolhimento às lojas de venda do 
produto e outros.

Jogue como "Lixo quebrável" caso ainda não 
tenha sido utilizado (com o recipiente).

Peça o recolhimento às lojas de venda do 
produto e outros.

Se estiver muito sujo não poderá ser jogado 
como "Lixo reciclável".

Jogue como "Lixo quebrável" caso seja 
inferior a 120cm

Jogue como "Lixo quebrável", exceto madeiras.

Pedra (rocha) não é lixo, por isso não poderá ser 
recolhida no Centro de processamento de resíduos. 

Absorva o óleo em papel ou pano, ou endureça-o com o 
catalizador de óleo e jogue com o lixo queimável. Ou 
envase  em um recipiente e leve ao Posto de Reciclagem.
Absorva o óleo em papel ou pano, ou endureça-o com o 
catalizador de óleo e jogue com o lixo queimável. Ou 
envase  em um recipiente e leve ao Posto de Reciclagem.

Se for de plástico jogue como "Lixo quebrável". 
Os de madeira jogue como "Lixo queimável"

A partir de 60cm, jogar como  "Lixo grande".

Se estiver muito sujo, jogue como "Lixo 
queimável" 

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente e Postos de Reciclagem.

Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente e Postos de Reciclagem.

Se for de mesa jogue como "Lixo quebrável"

Entregue o Lixo dos 4 tipos de 
eletrodomésticos às lojas de venda. 

A partir de 60cm, jogar como  "Lixo grande".

Jogue como "Lixo grande" os maiores a partir 
de 120cm (e elétricos acima de 60cm) .

Os de madeira, jogue como "Lixo queimável"

Se não estiver muito sujo pode ser jogado 
como "Tecidos e similares".

A partir de 90cm, jogue como  "Lixo grande”

Inclui-se nos "4 tipos de eletrodomésticos". Peça o 
recolhimento às lojas de venda do produto e outros.

A partir de 60cm, jogue como "Lixo grande". 

Utilize até o fim e mergulhe na água.Caso não 
tenha utilizado, entregue às lojas de venda.

Embrulhe a lâmina com papel ou outros.

A partir de 60cm, jogue como "Lixo grande". 

Sendo menor de 60cm e sem função de 
microondas, jogue como "Lixo quebrável".

Utilize até o fim e mergulhe na água.

A partir de 60cm, jogue como "Lixo grande". 

Retire a sujeira.

Jogue a tampa de plástico como "Lixo 
plástico marca Pura/プラ"

Esvazie e enxágue o interior.

Esvazie o interior.

Esvazie o interior. Jogue a tampa de plástico 
como "Lixo plástico marca Pura/プラ"

Retire a bomba e jogue-o como "Lixo 
quebrável"

Jogue como "Lixo quebrável", exceto os de 
madeira.

Se for de madeira, jogue como "Lixo 
queimável"

Utilize todo o conteúdo.

Amarre em feixes de até 60cm. Caso leve 
pessoalmente, leve em feixes de até 120cm.

Se for de madeira, jogue como "Lixo 
queimável".

Peça o recolhimento às lojas de venda do produto 
e outros. Jogue a tampa como "Lixo quebrável"

Retire a tampa e o rótulo e jogue como "Lixo 
de Marca Pura/プラ".

Peça o recolhimento às lojas de venda do produto 
e outros. Jogue a tampa como "Lixo quebrável".

Peça o recolhimento  às lojas de venda, e 
outros, dos 4 tipos de eletrodomésticos. 

Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente e Postos de Reciclagem. 

As garrafas PET possuem a Marca PET. Caso não 
consiga retirar a sujeira jogue com "Lixo queimável". 

Jogue como "Lixo quebrável" caso seja 
inferior a 90cm.

A partir de 60cm, jogar como  "Lixo grande".

Caso não tenha utilizado, jogue como "Lixo 
perigoso"

Utilize todo o conteúdo. Desnecessário furar. 

Peça o recolhimento às lojas de venda do 
produto e outros.

Jogue as tampas plásticas como Lixo marca 
Pura/プラ.

Leve o conteúdo ao Posto de Reciclagem.

Utilize todo o conteúdo. Não há necessidade 
de furar. 

Utilize todo o conteúdo.

Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente e Postos de Reciclagem.

Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente e Postos de Reciclagem.

Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente e Postos de Reciclagem.

Retire a bomba e jogue como "Lixo quebrável"

Utilize todo o conteúdo. Não há necessidade 
de furar. 
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*Entre os Lixos quebráveis, se não for de metal e tiver menos de 30cm, pode ser jogado como Lixo queimável. (Exceto instrumentação para eletricidade, gás e petróleo)

*Separe em conformidade com a separação do lixo a caixa e saco que foram utilizados como embalagem do lixo cru.

*Entre os Lixos quebráveis, se não for de metal e tiver menos de 30cm, pode ser jogado como Lixo queimável. (Exceto instrumentação para eletricidade, gás e petróleo)

*Separe em conformidade com a separação do lixo a caixa e saco que foram utilizados como embalagem do lixo cru.

T

Tipos de lixo Observação Tipos de lixo Observação

Spray de cabelo

Starter de lâmpada

Sucata de ferro

Suéter

Suporte de microondas

Suporte de TV

Tablete de caldo (curry)

Tablete de caldo (stew)

Tábua 

Tábua de compensado

Tábua de cortar (plástico)

Tábua de passar roupas

Tábua de vidro 

Taco de beisebol (madeira)

Taco de golfe

Tampa da banheira (madeira)

Tampa da banheira (plástico)

Tampa da garrafão

Tampa de assento sanitário

Tampa de garrafa PET

Tanque de plástico

Tanque de polipropileno 
de querosene

Tapete 

Tapete aquecedor

Tapete da banho (madeira)

Tapete da banho (plástico)

Tapete de banheiro

Tapete de banho

Tapete de centro de sala 

Tapete de cozinha

Tapete de cozinha 
(fibra natural/sintética)

Tapete de “kotatsu”

Tapete elétrico 

“Tatami”

Teclado (computador)

Tela (de porta de tela)

Tela de arame

Telefone celular

Televisão 

Televisão de projeção traseira

Telha

Tempero

Tenda

Tênis com rodinhas

Termômetro (digital)

Termômetro (sem mercúrio)

Termoventilador 

Termoventilador à gás

Terra (para jardinagem)

Tesoura

Tijela "chawan" (cerâmica)

Tijolo

Tinta

Toalha de mesa

“Tofu”

Torradeira

Travesseiro 
(exceto material natural)

Travesseiro (material natural)

Triciclo

Trilho de cortina

Tripé

Tubo de produtos de maquiagem

Tubo de tinta

TV plasma

“Udon” (macarrão japonês)

Vara de pesca

Vara de varal

Varal de chão 

Vaso (cerâmica)

Vaso de flores (vidro/cerâmica)

Vaso de planta (porcelana)

Vela

Ventilador

Vidro de esmalte

Vidro de maquiagem 

Vidro de remédio

Vidro quebrado

Vidro resistente ao calor

Violão

“Wasabi” 

“Yakisoba”

Lixo quebrável

-

Lixo perigoso

Lixo para enterrar

Lixo para enterrar

Não coletável

Tecidos e similares

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

4 tipos de 
eletrodomésticos 

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo para enterrar

Lixo para enterrar

Lixo para enterrar

Lixo queimável

Lixo quebrável

Vidros e latas

Vidros e latas

Vidros e latas

Lixo para enterrar

Lixo para enterrar

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo cru

Lixo perigoso

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Tecidos e similares

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo cru

Lixo queimável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo para enterrar

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo plástico marca pura

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo grande

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo grande

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

4 tipos de 
eletrodomésticos 

Lixo quebrável

Lixo para enterrar

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

T

U
V

Y

P

Q

Tipos de lixo Observação Tipos de lixo Observação

Penteadeira

Persiana 

Persiana (de madeira)

Persiana (exceto de madeira)

Pesticida

Pia de lavatório

Piano 

Piano elétrico

Piano eletrônico

Pilhas (sem mercúrio)

Pizza

Placa de gesso

Placa de vidro 

Plástico-bolha 
(material de amortecimento)

Plastimodelo 

Pneu

Pneu/Câmara de ar de bicicleta

Poliestireno (isopor)

Porta

Porta CD

Porta corrediça externa

Porta corrediça de papel/shouji 

Porta de tela/”amido” 

Porta de vidro

Porta deslizante/”fusuma” 

Porta MD

Portas e janelas de correr

Pote de maionese

Prancha de skate

Prancha de ski

Prancha de “snowboard”

Prancha de surfe

Prato (vidro/cerâmica)

Prego

Processador de texto

Pudim 

Purificador de ar

Queijo

Queijo ralado

Querosene

Quimono

Ração animal

Rádio 

Rádio cassete

Ramos e lascas de árvore

Raquete 

Raquete de tênis

Raspa de peixe bonito 
seco/”Katsuobushi”

Recibo

Recipiente de desumidificação 
ou dessecantes

Recipiente de ketchup

Recipiente de molho (plástico)

Recipiente de óleo de 
cozinha (de plástico)
Recipiente de óleo de 
cozinha (vidro/metal)

Rede de insetos 

Rede de mexerica 

Relógio

Relógio de mesa

Relógio de parede

Relógio de pulso

Relógio despertador 

Remédio

Remédio (cartela de cápsulas)

Resíduos de óleo 

Restos e talos de verdura

Retalhos de fibra 
(resíduos/tecidos cortados )

Revista

Rótulo de garrafa PET

Roupa de baixo 
(fibra natural/fibra química)

Roupa japonesa

Roupa usada

Roupas 

Sabonete

Sachê de chá 

Sache de chá de cevada 
(mugi cha)

Saco de fertilizante

Saco de vinil de jardinagem

Sacola de compras

Sal

Sandálias

Sapateira

Sapato

Sapatos de segurança

Secador de cabelo

Secador de futon 

Secadora de pratos

Secadora de roupas

Semente (legumes/frutas)

Serra

Sílica gel (dessecante)

Sofá

Sofá-cama 

Soja fermentada/Natto 

Solidificador de óleo de cozinha

R

S

Lixo cru

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo plástico marca pura

Lixo plástico marca pura

Vidros e latas

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Não coletável

Lixo cru

Lixo queimável

Papéis velhos

Lixo plástico marca pura

Lixo queimável

Tecidos e similares

Tecidos e similares

Tecidos e similares

Lixo queimável

Lixo cru

Lixo cru

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo plástico marca pura

Lixo cru

Lixo queimável

Lixo grande

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

4 tipos de 
eletrodomésticos 

Lixo cru

Lixo perigoso

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo grande

Lixo cru

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Não coletável

Lixo quebrável

Não coletável

Não coletável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo para enterrar

Lixo para enterrar

Lixo plástico marca pura

Lixo quebrável

Não coletável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo grande

Lixo grande

Lixo grande

Lixo grande

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo grande

Lixo grande

Lixo grande

Lixo para enterrar

Lixo perigoso

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo cru

Lixo cru

Não coletável

Tecidos e similares

Lixo cru

Lixo quebrável

Lixo quebrável

Lixo queimável

Lixo quebrável

Lixo quebrável

A partir de 90cm, jogue como  "Lixo grande”

A partir de 120cm, jogue como  "Lixo grande”

Amarre em feixes de até 60cm. A partir de 
120cm, jogar como  "Lixo grande". 

A partir de 120cm, jogue como  "Lixo grande”

A partir de 120cm, jogue como  "Lixo grande”

Peça o recolhimento às lojas de venda do produto 
e outros. Pneus  de bicicleta, são "Lixo quebrável".

Lixos procedentes de trabalho de construções 
não são aceitos pelo município.

Lixos procedentes de trabalho de construções 
não são aceitos pelo município.

Lixos procedentes de trabalho de construções 
não são aceitos pelo município.

Utilize todo o conteúdo. Se for de vidro jogue 
como "Vidros e latas" .

Jogue como "Lixo quebrável" caso seja 
inferior a 120cm.

Jogue como "Lixo quebrável" caso seja 
inferior a 120cm.

Coloque em um recipiente.

A partir de 60cm, jogar como  "Lixo grande".

Peça o recolhimento às lojas de venda do 
produto e outros.

Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente e Postos de Reciclagem.

A partir de 60cm, jogar como  "Lixo grande".

A partir de 60cm, jogar como  "Lixo grande".

Amarre em feixes de até 60cm. Caso leve 
diretamente, em feixes de até 120cm.

Se for de plástico jogue como "Lixo quebrável". 
Os de madeira, jogue como "Lixo queimável".

Peça o recolhimento às lojas de venda do 
produto e outros.

Peça o recolhimento às lojas de venda do 
produto e outros.

Peça o recolhimento às lojas de venda do 
produto e outros.

Lixos procedentes de trabalho de construções 
não são aceitos pelo município.

Entregue as baterias recarregáveis às lojas de venda. 
Se tiver mercúrio, jogue como "Lixo perigoso".

Utilize todo o conteúdo. Caso n ão fique 
limpo, jogue-o como “Lixo queimável” 

Utilize todo o conteúdo. Caso n ão fique 
limpo, jogue-o como “Lixo queimável” 

Utilize todo o conteúdo. Se for de vidro jogue 
como "Vidros e latas" 

Utilize todo o conteúdo 

A partir de 120cm, jogue como "Lixo queimável" 

A partir de 120cm, jogue como "Lixo queimável"

A partir de 120cm, jogue como "Lixo queimável"

Exceto os líquidos.

Os que tiverem a marca Pura/プラ, jogar 
como Lixo plástico marca Pura/プラ. 

Peça o recolhimento às lojas de venda do 
produto e outros.

Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente e Postos de Reciclagem.

Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente e Postos de Reciclagem.

Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente e Postos de Reciclagem.

Somente os utilizados no jardim de casa.

Somente os utilizados no jardim de casa.

Caso seja inferior a 90cm, jogue como "Lixo 
quebrável".

A partir de 60cm, jogar como  "Lixo grande".

Embrulhe a lâmina com papel ou outros. 

Entregue o Lixo dos 4 tipos de eletrodomésticos 
às lojas de venda do produto. 

Utilize todo o conteúdo. Não há necessidade 
de furar. 

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

Jogue como "Lixo quebrável", exceto os de 
madeira.

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

Amarre em feixes de até 60cm. A partir de 
120cm, jogar como  "Lixo grande". 

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

Amarre em feixes de até 60cm. A partir de 
120cm, jogar como  "Lixo grande". 

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

Lixos procedentes de trabalho de construções 
não são aceitos pelo município. A partir de 120cm, 
jogar como  "Lixo grande".

Delete as informações pessoais.

Peça o recolhimento às lojas e outros, de 
venda dos 4 tipos de eletrodomésticos.

A partir de 60cm, jogar como  "Lixo grande".

Lixos procedentes de trabalho de construções 
não são aceitos pelo município.

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

Caso contenha mercúrio, jogue como "Lixo 
perigoso".

Se contiver mercúrio, jogue como "Lixo 
perigoso".

A partir de 60cm, jogue como  "Lixo grande".

A cidade não recolhe "tatami" trocado por firmas.

Pode ser recolhido também no Centro de 
Meio Ambiente e Postos de Reciclagem.

A partir de 90cm, jogar como  "Lixo grande".

A partir de 90cm, jogar como  "Lixo grande".

Amarre em feixes de até 60cm. Caso leve 
diretamente, em feixes de até 120cm.

Se for de madeira, jogue como "Lixo queimável"

A partir de 60cm, jogar como  "Lixo grande".

Retire as raízes, caules e folhas, leve ao Centro de 
Meio Ambiente ou ao local de aterro. Limitado a 
até 15kg/saco, e até 5 sacos/dia. 

Embrulhe a lâmina com papel ou outros. 

Lixos procedentes de trabalho de construções não 
são aceitos pelo município. A partir de 120cm, 
jogar como  "Lixo grande".

Lixos procedentes de trabalho de construções 
não são aceitos pelo município.

Peça o recolhimento às lojas de venda do 
produto e outros.
Pode ser recolhido também no Centro de Meio 
Ambiente e Postos de Reciclagem. Se for de 
plástico jogue como "Lixo quebrável".

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

Se for de plástico jogue como "Lixo quebrável".

Exceto os de vidro e cerâmica, jogue como 
"Lixo quebrável"

Se for de plástico jogue como "Lixo quebrável".

A partir de 60cm, jogar como  "Lixo grande".

Utilize todo o conteúdo. Se houver sobra de 
conteúdo, jogue como "Lixo quebrável"

Utilize todo o conteúdo. Se houver sobra de 
conteúdo, jogue como "Lixo quebrável"

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande". 

Entregue o Lixo dos 4 tipos de eletrodomésticos 
às lojas e outros de venda do produto. 

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".

A partir de 120cm, jogar como  "Lixo grande".
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Mapa de onde jogar o lixo
Local para jogar papéis velhos, panos e 
eletroeletrônicos de pequeno porte
①Seibu Kankyou Center
③Recycle Station AEON Toyohashi Minami Ten
⑥Recycle Station Azumada
⑦Toubu Kankyou Center
⑨Nambu Kankyou Center

⑧(K.K) Benikyu Shoten 
    Higashi Koujo
Mitsuya-cho Aza Motoyashiki 90
TEL. 41-2344Noyori-cho Aza Ochiai 1-12

TEL. 26-0053

Local para jogar óleo comestível
③Recycle Station AEON Toyohashi Minani 
     Ten
⑥Recycle Station Azumada

Local para jogar os 4     Tipos 
de eletroeletrônicos 

Local para jogar computador
①Seibu Kankyou Center
②(K.K)Benikyu Shoten 
    Honsha Koujo
⑦Toubu Kankyou Center

⑧(K.K)Benikyu Shoten 
     Higashi Koujo
⑨Nanbu Kankyou 
    Center
⑩Shigenka Center

Pontos de coleta de  papéis velhos recicláveis/
Koshi Recycle Yard

Local para jogar lixo        grande
ou lixo doméstico em
grande quantidade
⑩Shigenka Center

Local onde pode jogar Lixo
para enterrar
④Local de Aterro/Saishu Shobunjo

Local para jogar eletroeletrônicos 
de pequeno porte
②(K.K) Benikyu Shoten Honsha Koujo
⑧(K.K) Benikyu Shoten Higashi Koujo
⑩Shigenka Center

M
apa de onde jogar o lixo

M
apa de onde jogar o lixo

①Seibu Kankyou Center
Jinnoshinden-cho Aza
Kyonowari 46-1
TEL. 32-9231

②(K.K)Benikyu Shoten 
    Honsha Koujo
Jinnoshinden-cho Aza Chinowari 12
TEL. 32-8888

⑦Toubu Kankyou Center
Imure-cho Aza Takayama 11-19
TEL. 61-4136

⑨Nanbu Kankyou Center
Higashinanane-cho Aza Hojido 24
TEL. 48-6693

⑩Shigenka Center
Hoei-cho Aza Nishi 530
TEL. 46-5304

⑥Recycle Station
   Azumada
Shinonoma-cho 30-4
TEL. 63-6660

Takatsuka-cho Aza
Higashionawate 441
TEL. 25-0145

⑤(K.K) Nittsu 
    Higashi Aichi Unyu
Toyokawa-shi Ushikubo-cho
Aza Shiroshita 85-1
TEL. 0533-85-7890
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(K.K.)Miyazaki Toyohashi Eigyosho       (K.K.)Yamaji Shigyou Toyohashi Eigyosho
Takahashi Shigyou        (Yu)Fukui Shigyou

Ikobe Higashi

Jinnoshinden

Toyogawa-bashi Minami

●McDonald’s
●Aoyama Hospital
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Across●
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Marugen Ramen
●

●
Mega World

●Nitori

●Totomaru(K.K.)Nittsū
 Higashi Aichi
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*Veja a página 14 para saber o endereço e mais detalhes

②(K.K)Benikyu Shoten Honsha       Koujo
⑤(K.K)Nittsu Higashi Aichi Unyu
*Pague a taxa de reciclagem 
  antecipadamente
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③Recycle Station
   AEON Toyohashi Minami Ten

④Aterro/
   Saishuu Shobunjo
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