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Modo de separação e descarte do lixo da Associação Regional de Reciclagem de Kahada-Okuise 

Favor colocar na lixeira 
determinada até as 8:00h
da manhã. 

Lixo a ser 
recolhido

Lixo queimável 

Usar o saco para lixo queimável designado

Usar o saco para lixo reciclável designado

Papéis, panos, plásticos (exceto os plásticos 
descritos abaixo), produtos de couro, lixo 
orgânico, plantas, etc.

Latas 
(lixo reciclável)

Latas de bebidas, enlatados, doces, óleo, tinta
(menores que latas quadradas de 18 litros (ittokan))

Garrafas
(lixo reciclável)

Bebidas, alimentos, medicamentos administrados 
por via oral (somente aquilo que pode ser ingerido)

Usar o saco para lixo reciclável designado

Lixo não queimável 
(lixo reciclável)

Metais, eletrodomésticos de pequeno porte, vidro, 
cerâmica, garrafas de outros produtos além de alimentos 
e bebidas, garrafas quebradas, lâmpadas, etc.

Usar o saco para lixo reciclável designado

Garrafas PET
(lixo reciclável)

Garrafas de alimentos ou bebidas que contenham 
o símbolo PET.

Usar o saco para lixo reciclável designado

Usar o saco para lixo reciclável designado
Coleta seletiva a partir de agosto!

Plásticos 
(lixo reciclável)

Plásticos usados como recipientes ou embalagens 
de produtos (que contenham o símbolo de plástico) 

Lixo nocivo

Saco não especificado

◎L ixo a ser transportado diretamente ao Centro de Reciclagem (Sujeito a taxa de 100 ienes por 10 kg.)

◎Lixo não processável

Baterias, lâmpadas f luorescentes, termômetros, 
esfigmomanômetros, latas de spray, isqueiros, 
isqueiros de cozinha, etc.

Lixo de 
grande porte

Móveis, plásticos grandes, bicicletas, eletrodomésticos de grande porte, futon 
(acolchoado), tapetes, etc.
Papelão, jornais, revistas (em caso de não colocar no saco designado)

Resíduos de construção (madeira, telhas, concreto, etc. gerados em demolição de construções), 
eletrodomésticos especificados (secadoras de roupas, máquinas de lavar, ar condicionado, 
TV,geladeiras, freezers), pneus de carro e moto, bateriasde grande porte, aparelhos com motor, 
óleousado, pianos, seringas, produtos tóxicos, explosivos, cilindros tais como extintores de incêndio, 
etc., terra, areia, carcaças de animais, lixos de grande porte de escritórios, resíduos industriais, etc.

Favor não colocar as latas, garrafas e garrafas PET em um saco plástico, e depois dentro do saco 
de lixo designado, ou seja, em “duas sacolas”.
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Lixo queimável 
Favor não colocar lixo não queimável 
como metal, etc. em nenhuma ocasião!!※Atenção!

Certifique-se de 
colocar no saco para lixo queimável designado.

Lixo 
queimável

Lixo 
reciclável

Plásticos

Papéis

Modo de descarte de
resíduos longos e largos

Panos Outros

Produtos 
de couro

Lixo 
orgânico

Plantas

Recipientes de óleo
vegetal e detergente

Isopor

Para os papéis classificados como 
papel usado, procure descartá-los para 
a coleta especial de material reciclável 
da região ao máximo possível.

Procure escorrer bem 
a água ao máximo 
possível.

Em caso de bolsas, etc., 
quando não puder remover 
o metal, favor descartar 
como lixo não queimável.

Limita-se aos ramos podados com 
espessura de até 3 cm.

Favor remover os botões de 
metal e zíper, e separar como 
lixo não queimável.

CD, fita de vídeo, disquete, gel refrigerante, 
aquecedor descartável, óleo de cozinha 
(Certifique-se de endurecê-lo.)

Favor cortar os resíduos longos em 
um tamanho menor que 50 cm, e 
os resíduos largos em um tamanho 
menor que 1 metro quadrado.

Separação do lixo queimável Separação de plásticos

Bandejas de produtos alimentícios Recipientes de produtos
alimentícios

Embalagens de doces e alimentos 
prontos embalados a vácuo

Tubos

Tampas e rótulos

O plástico filme das embalagens 
também será considerado como 
plástico.

Favor "lavar" removendo a 
sujeira e "secar".

Sacos aluminizados de doces, alimentos 
prontos embalados a vácuo, etc.

Como não é possível imprimir a os símbolos de "plástico" nas 
tampas, etc., em algum local do produto há uma descrição sobre o 
que é considerado como plástico.

A partir de agosto de 2019, 
considere como plástico e 
descarte como “lixo reciclável”.
Ao descartar, favor "lavar" 
removendo a sujeira e "secar".

A partir de agosto de 2019, começará
a separação de recipientes e embalagens 
de plástico!
Certifique-se de colocar no saco de lixo reciclável designado 
após lavar e secar, separando do lixo queimável, e jogue no 
dia da coleta de plásticos .

Aplica-se aos itens com o 
símbolo de “plástico”     .

Ex.: A partir de agosto, os resíduos a seguir 
também serão classificados como plásticos 
(lixo reciclável) 



Lixo 
reciclável

Lixo 
reciclável

Lixo 
reciclável

latas, 
garrafas, 
garrafas PET

Lixo 
reciclável 

Certifique-se de colocar no saco de lixo reciclável designado .

※Atenção! Favor não colocar as latas, garrafas e garrafas PET em “duas sacolas (uma dentro da outra)”.

Se estiver pintado ou cortado deverá
ser descartado como lixo queimável.

Favor separar como garrafas PET as garrafas de bebidas 
ou alimentos que contém o símbolo PET     , após remover 
a tampa, esvaziá-las e lavá-las com água.

Garrafas de
bebidas

Latas de 
bebidas

Latas de 
enlatados

Latas de óleo 
de cozinha 

Latas de
tinta e óleo

Latas de doces
(A tampa também é
 consideradacomo lata.)

Garrafas de
produtos alimentícios

Garrafas de óleo de
cozinha e temperos

Proibido 
colocar em 
duas sacolas

Favor separar como latas as latas 
menores que as latas quadradas de 
18 litros (ittokan), após esvaziá-las e 
lavá-las com água.

As latas enferrujadas e 
amassadas também devem 
ser separadas como latas.

Favor esvaziar e secar as latas de tintae óleo 
antes de descartá-las. As latas de tinta 
poderão ser descartadas se houver apenas um 
pouco de tinta aderida.

Frascos de medicamentos 
administrados por  via oral 
também são classificados 
como garrafas de bebidas. 
As tampas deverão ser 
separadas como lixo queimável 
(“plásticos” a partir de agosto) 
ou não queimável, de acordo 
com o material.

A partir de agosto, as tampas e 
os rótulos removidos deverão 
ser separados como “plásticos”.

③Garrafas PET

②Garrafas
Favor separar como garrafas as garrafas de bebidas 
e alimentos, após remover a tampa, esvaziá-las e 
lavá-las com água. As garrafas de cosméticos 
exceto da cor branca e sem sujeira também podem 
ser separadas como garrafas.

Separação de latas, garrafas, garrafas PET e lixo nocivo

Embora não haja especificação do saco, favor descartar separadamente as baterias,
lâmpadas fluorescentes, termômetros, esfigmomanômetros de mercúrio, latas de spray e isqueiros.

Favor não colocar juntos no mesmo saco ou recipiente.
Lâmpadas fluorescentes podem ser descartadas dentro da embalagem original.

Pilhas, baterias botão,
baterias de telefone
celular,etc

Lâmpadas fluorescentes,
lâmpadas de mercúrio, etc.
 (incluindo os quebrados)

Termômetros de mercúrio,
esfigmomanômetros de mercúrio

Latas de
spray

Isqueiros,
isqueiros de
cozinha

Por favor, procure usar todo  
conteúdo do spray e isqueiro 
ao máximo possível. 
Ainda, não fure as latas de 
spray.
Não é necessário remover a 
tampa.

Lixo nocivo

※Atenção!

①Latas

Baterias Latas de
spray Isqueiros

Lâmpadas
fluorescentes



Certifique-se de colocar no saco de lixo reciclável designado.

※Atenção! 

eletrodomésticos de 
pequeno porte, metais,
vidro, cerâmica, etc.

Lixo não queimável 
（lixo reciclável）

Lixo de grande porte ※Atenção!

Os objetos que não cabem no saco designado são classificados como lixo de 
grande porte. Para o lixo transportado diretamente ao centro de reciclagem, 
será cobrada a taxa de 100 ienes por 10 kg .

Lixo não processável Itens não aceitos no Centro de Reciclagem
de Kahada-Okuise

Separação do lixo não queimável e lixo de grande porte / Lixo não processável

Móveis de
madeira Sofás

Papelão Jornais Revistas

Colchões de molas Futon

Tatami
Plásticos de
grande portes Metais de

grande porte
Bicicletas

Equipamentos
de iluminação 
（Certifique-se de retirar as lâmpadas
   incandescentes ou fluorescentes.）

Eletrodomésticos
de grande porte 
（Certifique-se de retirar o combustível
   e bateria de aquecedores, etc.）

Secadoras
de roupas Máquinas

de lavar

Ar
condicionado

Pianos

Equipamentos
motorizados

Pneus

Cilindros tais
como extintores
de incêndio,
etc. Baterias de

grande porte Óleo usado

TV Freezers Geladeiras

Resíduos de construção
 (madeira, telhas, concreto, cimento, etc.
gerados em demolição de construções)
Favor consultar uma empresa especializada.

Kyowa Unso Co., Ltd. Depósito de Matsusaka Uegawacho 3114, Matsusaka-shi
Kyowa Unso Co., Ltd. Depósito de Owase Yanohama 4-1-10, Owase-shi
Natsuyama Kinzoku Co., Ltd. Uejicho 2685, Ise-shi

Favor consultar o
seu revendedor.

④

Papel alumínio Latas quadradas de 
18 litros (ittokan)

Objetos
cortantes

Lâmpadas

Eletrodomésticos
de pequeno porte

Cabos
elétricosObjetos que contenham metal

(Remover a bateria e
 descartá-la como lixo nocivo.)

Vidro e cerâmica 
（caso couber no saco designado）

Vasos de flores
（caso couber no saco designado）

Garrafas de outros produtos
além de alimentos
（As garrafas de cosméticos exceto da
   cor branca podem ser separadas
  como garrafas.）

Guarda-chuvas
(Remover o plástico e
 descartá-lo como lixo
 queimável.）

Eletrodomésticos de pequeno porte, metais, vidro e cerâmica são classificados como lixo não
queimável. Favor separá-los o máximo possível,.

Eletrodomésticos de pequeno porte e metais Vidro e cerâmica

Os eletrodomésticos designados não podem ser considerados como 
lixo, com base na lei. Ao descartá-los, consulte o seu revendedor ou 
compre um vale de reciclagem nos correios e leve aos seguintes locais.

O papel usado será considerado 
como lixo de grande porte se 
for trazido diretamente, ao 
invés de ser descartado no saco 
designado.

Traga sem molhá-los.

Ao trazer, favor separar em lixo queimável ou 
não queimável e coloque nos seus respectivos 
sacos, caso couber.

Se houver algo cortante ou afiado como facas, vidro, etc., estes poderão ser embrulhados com papel, ou colocados em duas 
sacolas (uma dentro da outra).
Eletrodomésticos de pequeno porte, metais, vidro e cerâmica podem ser colocados juntos no mesmo saco de lixo designado. 
Entretanto, procure colocar em sacos pequenos separadamente, antes de colocá-los dentro do mesmo saco designado.

Lixo
reciclável

Lixo não
queimável 

☎0598-61-0888
☎0597-37-4331
☎0596-25-1101



Sentido Matsusaka-shi

Sentido Odai-cho/Taiki-cho

Okin Chaya
Nakaken Kogyo

Asanuma
Jidosha

Transportadora
Yamato FamilyMart

Okochi
Ringyo

Seiwa-Taki IC

NyuSentido Seiwa

Sentido Seiwa-Taki IC

Centro de Reciclagem
de Kahada-Okuise

Kawahara
Seicha

42

368

Lixo
reciclável

Lixo
queimável

Lixo
queimável

Lixo
queimável

Lixo
reciclável

Baterias

Latas de
spray

Lixo
reciclável

Isqueiros

Lixo
reciclável

Lixoreciclável

Sobre as regras de coleta e transporte direto do lixo

Precauções para o transporte do lixo

Centro de Reciclagem de Kahada-Okuise

8:30h às 16:00h.Horário para descarga

Precauções ao descartar o lixo

Localização do Centro de Reciclagem de Kahada-Okuise

Fonte das ilustrações: Site do Ministério da Economia, Comércio e Indústria   http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html

▪Ao colocar o lixo nas lixeirasdeterminadas, coloque no dia determinado até as 8:00h da manhã.
▪Certifique-se colocar os lixos queimáveis e recicláveis nos sacos designados. Embora não haja
   especificaçãodo saco, para lixos nocivos, favor descartar separadamente as baterias, lâmpadas
   fluorescentes, termômetros, latas de spray e isqueiros.
▪Cerifique-se de amarrar a boca do saco.

Será necessário a carteira de habilitação 
ou documento de identidade para entrar. 
Por favor, não esqueça de trazê-los.

Favor separar o lixo de grande porte que 
não cabe nos sacos designados, e os 
lixos queimáveis, recicláveis e nocivos 
que caibam nos sacos designados.

O veículo para transporte do lixo de grande 
porte deve ter menos de 6m de comprimento 
e capacidade de carga de até 2 toneladas. 

①Com base nas páginas de explicação do modo de separação, separe o lixo de grande porte que não cabe nos 
sacos designados, e os lixos queimáveis,  recicláveis(latas, garrafas, garrafas PET, não queimável) e nocivos 
(baterias, lâmpadas fluorescentes, termômetros, latas de spray, isqueiros) que caibam nos sacos designados.
　Ainda, a partir de agosto de 2019, começará a separação de plásticos . Certifique-se de separar colocando no 
saco de lixo reciclável designado, sem misturar com o lixo queimável.

②O lixo de grande porte (taxa cobrada), é pesado separadamente dos lixos dos sacos designados (sem taxa). 
   Ao transportar o lixo em veículos, é possível facilitar a descarga se empilhá-los de acordo com a ilustração 
abaixo.
　Solicitamos que, por favor, descarregue o lixo do veículo por si mesmo.

③Favor transportar o lixo de grande porte em um veículo com  menos de 6m de comprimento e capacidade de 
carga de até 2 toneladas.

④Será necessário apresentar a carteira de habilitação ou documento de
   dentidade na entrada.

⑤O horário para descarga do lixo é das 8:30h às 16:00h.

〒519-2211 Nyu 4290, Taki-cho,Taki-gun, Mie-ken
　　　　　   ☎0598-49-4311

Sentido Santuário
Nyu Daishi


