
*Artigo que não cabe em saco de lixo de 45 litros é considerado Lixo de Grande Porte.

●Consulte os guichês abaixo sobre itens não coletados pela prefeitura. (em alguns casos há uma taxa cobrada)
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*Vide verso também.

☆ A prefeitura oferece subsídio para grupos organizados que realizam coleta grupal de material reciclável (coleta de itens descartados). Utilize

essas coletas grupais realizadas por PTAs, grupos juvenis, associações de moradores, etc. Os itens atendidos são papel (jornal, revista,

papéis diversos, papelão, etc.) e roupas.● Lixo coletado pela prefeitura（lixo doméstico）
Lixo Incinerável

(2 vezes/semana)

Utilizar saco de lixo

designado pela prefeitura

de Kakogawa

Lixo de cozinha Artigos de vinil, papel

e plástico

Artigos de couro, borracha, tecido e

outros

Plantas trepadeiras (batata-doce, glória-

da-manhã), flores, legumes e frutas
Lixo de cozinha
(Remova bem os líquidos)

* Descarte material que

pode ser reciclado no dias

de material reciclável.

devem ser descartadas como lixo de grande porte.) , etc.

Artigos de couro,

borracha, tecido, etc.

bambu, sasa , sapatos de couro, tênis, botas, tamancos japoneses, pantufas, bolsas, cintos, e outros itens de couro, pneu de bicicleta, elástico de roupa, etc.

bonecos de pelúcia, almofadas, tapete para os pés, travesseiros e outros itens que cabem no saco de lixo designado

esquenta-mão descartável, desumidificador, gelo seco, isopor (em pedaços e em saco de lixo designado), etc.

resto de comida, casca de ovo, conchas do mar, resto de alimentos, bandejas e embalagens de alimentos,
・Remova bem o líquido do lixo de cozinha e

outros

・Use papel ou pano para absorver óleo de

fritura

・Esvazie embalagens de ketchupe e outros

espeto de bambu (quebrado em pedaços ou embrulhado em papel), óleo de cozinha (endurecido com solidificador ou absorvido em jornal ou pano), etc.

Artigos em vinil,

papel ou plástico

sacola de plástico, filme vedante, toalha de mesa plástica, copo de papel, papel térmico, etiqueta, bacia de plástico, embalagem de plástico,

mangueira de plástico (cortada em menos de um metro de comprimento e em saco de lixo designado), fralda (dejeto descartado no vaso sanitário), itens de cozinha de plástico

tampa de garrafa PET, vídeo cassete, fita cassete, fita de game cassete, CD e DVD, disquete

Artigos de plástico (Somente brinquedos de plástico e outros artigos que cabem no saco de lixo designado. Gavetas de plástico que não cabem no saco de lixo designado 

utensílios cerâmicos como tigelas e copos, vasos e outros (não é permitido descartar telhas porque são itens não-coletáveis)

Vidro, artigos de materiais diversos
vidros de janela, espelhos e outros itens de folha de vidro, artigos de vidro como artesanato, copo de vidro, utensílios de vidro temperado, lâmpadas convencionais e tipo LED

Lâmpada fluorescente LED, embalagem de vidro impossível de lavar (para óleo, por exemplo), etc. 

Artigos de metal
panelas, chaleiras, tela de proteção anti-óleo, escorredor de fritura, utensílios de cozinha, tesoura, recipientes de alumínio, ferramentas, lâmina de barbear, 

tampa de metal, galão de tinta, cabide de metal, guarda-chuva, etc.

Lixo Não-Incinerável

(1 vez/mês)

Artigos de cerâmica Vidro, artigos de materiais diversos Artigos de metal Eletrodomésticos de pequeno porte Artigos de cerâmica

Eletrodomésticos

de pequeno porte

rádio, secador de cabelo, barbeador elétrico, console de vídeo game, chaleira elétrica, panela de arroz elétrica, torradeira elétrica

impressora, DVD player e outros   *Deposite eletrodomésticos de pequeno porte em caixas de coleta (abertura: 15cm×40cm) localizados na Prefeitura,

 no Centro de Manutenção Urbana (Kankyo Bika Center), em Centros Municipais, em Associações Comunitárias, e Centros Culturais de Direitos Humanos.

● Remova as pilhas de eletrodomésticos

de pequeno porte

M
aterial R

eciclável

Uma vez a cada dois meses Uma vez por mês Duas vezes por mês

Eletrodomésticos
* Dez itens de esqui juntos, como

pranchas e bastões, contam como 1

unidade

Artigos de utilidade

Artigos de lazer

bicicleta, triciclo, monociclo, carrinho de ninar, carrinho de bebê, cadeirinha de criança para carro, vara de pescar, protetor de sol, varal de roupa, prancha de esqui,

artigos de golfe, prancha de surfe, etc.

Lixo de Grande Porte

(Coleta por Domicílio e

Paga)

Móveis e outros Eletrodomésticos Artigos de utilidade e lazer Artigos de cama e tapetes Móveis camas, guarda-roupas, escrivaninhas, cadeiras, cadeiras baixas, sofás e conjuntos de visita, estantes, armários de cozinha, penteadeiras, cômodas, tatami, etc.

Tapetes e artigos de cama edredom, colchão, tapete, carpete (carpete elétrico), cobertor elétrico, cobertor, etc.

(Considerados Lixo de Grande Porte mesmo

que caibam em saco de lixo de 45 litros)

*Coleta de isqueiro descartável a

partir de Janeiro de 2022

Televisão OLED, kotatsu, cooktop, micro-ondas, aquecedor (remova a querosene e a pilha), conjunto de som, etc.

(exceto eletrodomésticos de reciclagem obrigatória)

●Consulte a loja onde foi realizada a compra e outros.

Tipo de lixo Principal guichê de consulta
Itens perigosos ou com impossibilidade de

coleta (lixo incoletável)

Lixo Comercial Bateria Loja em que a compra foi efetuada ou assistência técnica

Televisão (exceto televisão OLED) computador Peça automotiva Assistência técnica ou ferro-velho mais próximo

Promova reciclagem e reutilização de material (papel

reciclável pode ser transportado ao Centro de

Reaproveitamento de Material - Shigenka Center)

(gratuito)

Botijão de gás, extintor de incêndio condicionador de ar, lavadora de roupa desktop Lata de spray Fabricante que consta na lata

ou a Associação da Indústria Aerosol do Japão（TEL 03-5207-9850）

Tinta, laquê monitor Lata de gás para fogão portátil fabricante que consta na lata ou Associação Industrial Japonesa de Produtos de Gás e 

Pneu, bateria e peça de automóvel geladeira, freezer, secadora de roupa notebook (sem finalização de uso)

Quando couber, utilize a

caixa de coleta de

eletrodomésticos de

pequeno porte (15cm×

40cm)

Lixo comum comercial gerado em restaurantes, lojas

de alimentos e lojas em geral, e lixo gerado em escritó

rios

*Este panfleto é feito de papel reciclado.

P
ara m

aiores detalhes, leia o M
anual de C

oleta S
eletiva (E

dição F
evereiro de 2022) (som

ente m
e japonês)

★Verifique também como selecionar o lixo no website Pesquisar Sobre Como Descartar Lixo Doméstico  da Prefeitura de Kakogawa.

tijolo, pedra, terra, areia, etc. Lixo industrial gerado em empresa Associação de Reciclagem de Material Industrial de Hyogo (TEL 078-381-7464)

Seringa, etc. （lixo plástico, lixo de construção, escombros, etc.) ou consulte uma empresa contratada.

Resíduo de construção（telha, escombro, etc.） Extintor de incêndio Loja de produtos anti-incêndio ou Centro de Promoção de Reciclagem de Extintores de Incêndio (TEL 03-5829-6773)

Bloco, concreto Pneu, removedor, tinta Loja em que compra foi efetuada ou loja que vende o produto

Querosene, resíduo de óleo, produtos tóxicos, pesticida (sem finalização de uso) Centro de Atendimento ao Consumidor de Lata de Gás (TEL 0120-14-9996)

Máquina de grande porte（equipamento agrícola etc.） Botijão de gás Loja de venda que consta no botijão ou Associação de Gás Liquefeito de Hyogo (TEL 078-361-8064)Há casos de coleta gratuita

através do sistema de

entrega a domicílio da

Renet Japan. Verifique o

website da empresa para

maiores detalhes.

O proprietário do negócio deve transportar o lixo por si

mesmo ao local de processamento de lixo. (exceto lixo

industrial)(taxa cobrada)

Contrate uma Empresa de Processamento de Lixo

Comum aprovada pela prefeitura e descarte o lixo.(taxa

cobrada)

Versão 2023 Como separar e descartar lixo e material reciclável

Itens não-coletados
Itens designados pela Lei de Reciclagem de Eletrodomésticos e 
Lei de Promoção de Utilização de Materiais 

Ao separar o lixo, aquilo que seria jogado fora vira material reutilizável!

Latalâmpada fluorescente 
e pilha

isqueiro descartável

Garrafa Garrafa PET Roupas Papel Galhos e folhas de árvore, grama

◎Latas de bebida, comida, 

doces, e outros devem ser 
lavadas com água e depositadas 
nos cestos azul ou marrom.

◎Latas de gás e spray devem 

ser esvaziadas e, em local bem 
arejado, perfuradas para depois 
serem depositadas no cesto 
amarelo.

◎Separe por tipo, retire de sacos e 

embalagens e deposite em 
respectivos cestos

①lâmpada fluorescente（tipo circular, 

reto, etc.）

* Descarte lâmpada tipo LED como 

lixo não-incinerável.

②Pilhas secas, de pastilha, de íon-

lítio, e de níquel

③isqueiro descartável, isqueiro a 

óleo, acendedores e outros

（o mais vazio possível）

◎Remova a tampa, lave a 

garrafa com água e descarte de 
acordo com as três cores. 
Porém, quando for impossível 
lavar o interior da garrafa, ou 
houver resíduos, descarte a 
garrafa como lixo incinerável.

◎Deposite no cesto depois de 

esmagada

◎Descarte a garrafa depois de 

remover a tampa e o rótulo e lavá-la 
com água. Não há necessidade de 
remover o anel de plástico que 
sobra da tampa.

◎Garrafa que continha óleo ou 

cujo resíduo não possa ser 
removido por lavagem devem ser 
descartadas como lixo incinerável.

◎Roupa de vinil, roupa íntima, cortina, 

capa de edredom, e lençol devem ser 
descartados como lixo incinerável.

◎Para descartar, utilize um saco 

plástico transparente ou translúcido de 
45 litros que permita ver o conteúdo 
(não necessita ser o saco de lixo 
designado).

Separe nos quatro tipos abaixo.

①Jornal (incluindo panfletos)

②Papelão

③Revista

Papel em geral (insira papéis 

pequenos em revistas ou em sacos 
de papel)

④Embalagem cartonada de líquidos

◎Amarre a pilha de papel com 

barbante em forma de cruz.

◎Descarte papel sujo ou com odor, 

papel térmico, papel manteiga, etc. 
como lixo incinerável.

◎Galhos com menos de 1m de 

comprimento, espessura abaixo de 
10cm, e feixe com menos de 30cm de 
diâmetro.

◎Remova terra, areia e lama de 

galhos, gramas e folhas e descarte 
em saco plástico transparente ou 
translúcido de 45 litros (não 
necessita ser o saco de lixo 
designado).

【Solicitação】

Roupas não podem ser 
recicladas se estiverem 
molhadas de chuva, 
portanto solicitamos evitar 
que se descartem roupas 
em dias de chuva.

Pesquise na WEB

●Embrulhe artigos quebrados em papel e 

escreva "キケン"

Cesto Azul Cesto Marrom Cesto Amarelo Lata de gás
lata de spray Cesto Azul Cesto Marrom Cesto Amarelo

garrafa de 
outras cores

garrafa 
marrom

garrafa
transparente

Tampa de garrafa 
Remova
dejetos de 
fraldas

Espessura abaixo de 
10cm

Comprimento 
abaixo de 1m

feixe com diâmetro 
abaixo de 30cm

bloco

resíduo de 
óleo

pneu

cofre

piano

botijão


