
FORMA  DE  CLASSIFICAÇÃO  E   COLETA  DE   LIXO  DOMÉSTICO 
家庭のごみの分け方・出し方［ポルトガル語］２００９，４～２０１０，３ 

Os lixos devem ser depositados nos postos de coleta até às 8:00 da manhã  do dia pré-determinado. 
Os postos de coleta são locais provisórios para deixar os lixos, po rtanto não deposite fora do dia pré -determinado.  
Atenção pois o posto de coleta difere conforme o tipo de lixo.  
Será colado uma advertência e não será coletado o lixo que não estiver no saco de lixo de Suzuka e separado corretamente. 
Não deposite lixo de grande porte nos postos de coleta.  (Artigo que não pode ser contido no saco de lixo de Suzuka é considerado lixo de grande porte) 

Lixo Queimável  (saco de lixo verde transparente designado pela cidade de Suzuka ) 
 

Pelúcia 
As que possui partes mecânicas,  
tratar como lixo não queimável  

Almofadas, Cortinas, Lençóis, Tapetes de cozinha , Carpetes  

 
Corte em pedaços de menos de 50cm. Se não couber no saco de 

lixo, deverá ser trat ado como lixo de grande porte 

Restos de comida 

Conchas 

(Retire a umidade)  

Fralda descartável   

(Retire as fezes ) 

Absorvente higiênico 

 Óleo de cozinha solidificado  

 E xceções: F ita de vídeo, cassete e fita para processador de texto 

 
(separar a caix a plástica da fita ) 
Papel........................... lixo queimável  
Plástico flexível............ lixo de plástico 
Plástico rígido.............. lixo não queimável  

KAIRO  
Saquinho  de gel para 

refrigeração 
Pedaços de madeira 

Galhos    Folhas  

Areia (à venda) para 
animais de estimação  

(Retire as fezes)  

Lixo de Plástico  (plásticos flexíveis )    (saco de lixo rosa transparente designado pela cidade de Suzuka )  

Sacos plásticos  
Embalagem de doces e produtos 

congelados 
(inclusive as que tiverem o interior prateado ) 

F ilme plástico (RAPPU ) Bandeja  de produtos alimentí cios 
Recipiente  de comida instantânea  

Recipiente  de bentô de lojas de 
conveniência 

Embalagem de ovo, tofu Recipiente de maionese  Isopor      Esponja  
Frasco de detergente    Xampu Recipiente de óleo comestível  ※Retire os resíduos das bandejas e recipientes de plásticos enxaguando levemente com água. 

Lixo Não Queimável  (saco de lixo transparente e incolor designado pela cidade de Suzuka ) 
 

Produtos compostos de plástico e metal         CD ･MD･DVD  

Desumidificante  
Dessecante  

Guarda -chuva 
Sapatos       Lâmpada  

Produtos eletrônicos pequenos 
Vidro    Cerâmica 

Porcelana 
Produtos de 
borracha 

Produtos de alumínio  
Produtos de metal 

(Panela , Frigideira  e etc) 

※Embrulhe com papel, lâminas e vidros quebrados e marque o que tem dentro por cima.  Retire as pilhas de aparelhos para prevenir incêndios. 

Assim que terminar  de 
usar, faça o seguinte 
processo fora de casa; 

Retire a parte de cima e 
afrouxe o bocal para que o 
gás seja eliminado por 

completo. 

  
① Depois de vazia, p erfure a 

lata  em local aberto. 
② Deposite em saco 

transparente, separado de 
outros lixos. (Não precisa ser o 
saco de lixo de Suzuka.)  

③ Deposite como lixo não 
queimável.  

Isqueiro Latas de spray e aerosóis 

Perfurador de 
lata de gás 

※O perfurador é distribuido nos centros 
cívicos e na divisão de processamento de 
lixo. (HAIKIBUTSU TAISAKU-KA)  

Fios de aparelhos 

eletrônicos, mangueiras e 

outros objetos compridos 

devem ser cortados em 

pedaços de menos de 

50 cm. 

(Retire todo o líquido do interior 
de produtos deste tipo) 

Caixa É separado como lixo 

queimável porque a 

fita enrosca no 

processador de lixo 

não queimável.  
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Lixo Nocivo  (Inclusive artigos de mercúrio) 

Pilha s Lâmpada fluore scente Espelho  
Termômetro de mercúrio 

Se não estiver no saco de lixo designado por Suzuka  não serão recolhidos. Leve ao posto de coleta de lixo nocivo. 
Lâmpada , pilha recarregável  e bateria em formato de botão são lixos não queimáveis . 
※As pilhas e lâmpadas fluorescentes também são recolhidas na prefeitura e nos centros cívicos.  

Lixo de Grande Porte 

Aparelhos eletrônicos Móveis de madeira  Bateria  

Aquecedor a querosene  
(Retire o querosene e a pilha)  

Fogão a gás 
(Retire a pilha)  

Bicicleta  

Forma de pedido e coleta de lixo de grande porte 
� O que é lixo de grande porte? 

São artigos que não podem ser contidos no saco de lixo de Suzuka ou que pesam mais de 5 kg.  
A coleta do lixo de grande porte é paga e feita individualmente.  
Faça o pedido da coleta por telefone ao Centro de Atendimento de Lixo de Grande Porte e  
compre a etiqueta, SHORIKEN   (¥200 cada). 
Utilize à partir de abril de 2008, o atendimento em português e espanhol para pedidos de  
coleta ao centro.  
O sistema terá na linha 3 pessoas; o solicitante, intérprete e o centro.  

① O solicitante deve ligar para o centro (TEL：059-382-7646) 

 

・Espere o centro contactar o intérprete.  
・Quando iniciar a conversação em 3, informe o nome, endereço, telefone e conteúdo do lixo 
 de grande porte. Informaremos a data da coleta e a quantidade de etiquetas que serão  
 necessárias.  

② Compre a etiqueta, SHORIKEN , nos supermercados, lojas de conveniência, banca da prefeitura  
ou nos centros cívicos. (¥200 cada) 

③ Deixe o artigo a ser coletado em frente a sua casa (se for apartamento deixe no andar térreo) até as 8:00 da manhã do dia mar cado. 
Cole a etiqueta no lugar em que não se despregue e de fácil visualização . 

E letrodomésticos que não poderão ser coletados 

Televisão  Ar condicionado Geladeira ･Freezer  Máquina de lavar  roupa 

○1  Na compra de um eletrodoméstico novo 
→ Peça a loja revendedora que faça a retirada do eletrodoméstico velho  

○2  Se souber a loja onde  adquiriu  o produto anterior 
○3  Outros casos → Peça a retirada por telefone à empresa REIYU (TEL ：059-382-1155) 

Em todos os casos será necessário o pagamento referente à reciclagem e ao transporte do mesmo. 

Computadores 

Quando for se desfazer de um computador, solicite a coleta aos fabricantes.  
(por telefone) 
Após ter pago a taxa  de reciclagem, peça o recolhimento ao correio. 

Para maiores detalhes entre  em contato com o Centro de Promoção 3R de Computadores (http://www.pc3r.jp) TEL ：03-5282-7685 

Abandono ilegal de lixo é CRIME ! 
A pessoa que jogar lixo indiscriminadamente nas ruas ou terrenos abandonados 

sofrerá multa de até 10 milhões de ienes ou pena de até 5 anos de prisão. 
Em caso de dúvidas consulte o órgão abaixo 

Div isão de Processamento de Lixo  da Cidade de Suzuka   (HAIKIBUTSU TAISAKU -KA)   (TEL：059-382-7609) 
 

Não misture as pilhas  com 
outros lixos nocivos.  

Jogue-as separadamente. 

Retire o protetor de 
papelão que a 
lâmpada vem 
embrulhada.  

amostra 
SHORIKEN   
(¥200 cada) 

Horário de Atendimento do Centro 
Segunda à Sexta  TEL ：059-382-7646 

Em japonês 8:30~17:15 
Em português e espanhol 9:00~17:15 

Exceto feriado comum,  
Final e início de ano (29 de dezembro à 3 de janeiro),  

Feriado de verão (13 de agosto à 16 de agosto). 

Com excessáo:
　Eletrodomésticos que não 
    poderão ser coletados

・TV de cristal líquido・TV plasma
Secadora de roupa


