
FORMA  DE  CLASSIFICAÇÃO  E  COLETA  DE  LIXO  RECICLÁVEL  
資源ごみの分け方・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 horas da manhã  do dia pré-determinado.  
Os postos de coleta são locais provisórios para deixar os lixos , portanto 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.  
Lixo reciclável A 

Papel  

Separe conforme a espécie de 

lixo, amarre com barbante  em 

forma de cruz e deposite no 

posto de coleta no dia indicado. 
Jorna is · Panfletos Revista s  

Livros, cart ões postais,  

caixas de doce e outros 

Papelões 
Tirar todo o isopor 

Caixas ou recipientes de papel  
Abrir  a caixa depois que lavar e secar ; se tiver o interior em 

alumínio jogar como lixo incinerável ; se tiver  tampa de 

plást ico, tirar e jogar como lixo não queimáve l. 

Lixo reciclável B  
Latas vazias   

 

 

 

Alumínio  

 
 
 
 

Aço 

Somente as latas de alimentos  e bebidas. Enxague  o interior das 

latas e deposite -as no dia adequado dentro das caixas flexíveis dos 

postos de coleta. As tampas de plástico e de garrafas de alumínio 

devem ser separadas e jogadas como lixo não queimável . 

Não são inclu ídas as latas de produtos químicos e de spray.  

 

Garrafas vazias  

Transparentes  Marrom Coloridas 

Garrafas plásticas  
tipo PET  Para todos os tamanhos de garrafas  somente de sucos, bebidas alcólicas e shoyu. 

As tampas devem ser separadas e jogada s como lixo não queimável . 

Todos os objetos mesmo feito com a matéria PET , com exceção a garrafa , deverá ser jogado como lixo de plástico. 

Retire o rótulo( lixo de plástico), enxague o interior  das garrafas, amasse  e deposite-as no dia adequado dentro das c aixas 

flexíveis dos postos de coleta.  

← Somente para garrafas com esse símbolo.  
       

Roupas 

Coloque em saco transparente  e amarre a boca.  

Pode-se jogar atoalhados, cobertores e outros. 

Cortinas, tapetes, bicho s de pelúcia, casacos com penas e com algodão, roupas sujas , meias e peças íntimas devem ser jogados 

como lixo queimável . 

 

L ixos que não podem ser tratados nas instalações Municipais de Limpeza
（Solicitar às lojas revendedoras ou às firmas especializada s.） 

Gasolina   Querosene  
Pneu Óleo de motor Botijão de Gás  Tinta  Agrotóxico Extintor  

Pólvora 
Granadas de 
sinalização  

Jogar recipientes de plástico como 
“Lixo não queimável ” 

 
Os lixos resultantes de atividades comerciais (agricultura, pesca, comércio, restaurante, naishoku e outros) não podem ser 
jogados. Deve-se solicitar a coleta desses lixos a uma empresa especializada ou levá-los à instalação de tratamento de lixo 
após obter autorização da Seção de Controle de Limpeza. Ambos são cobrados. 
 

Em caso de dúvidas consulte o órgão abaixo 
Divisão de Processamento de Lixo da Cidade de Suzuka   (HAIKIBUTSU TAISAKU-KA)   TEL：059-382-7609 

 

Somente as garrafas de alimentos,bebidas e Vidro de cosméticos.
Enxague o interior das garrafas e deposite-as no dia adequado
dentro das caixas no posto de coleta,separando-as por cor.
As tampas e rolhas,copos e lâminas de vidros devem ser jogados
como lixo não queimável.
Devolver as garrafas de cerveja e outros nas lojas revendedoras.



Lixo reciclável 
(incinerável) 

Lixo de plástico 

(nã o i n ci nerá vel ) 

O lixo pode ser levado diretamente até os estabelecimentos de tratamento de lixo da cidade 
Horário de Atendimento: Segunda à Sábado (Inclusive nos feriados , fora os de finais de ano ) 9:00~12:00 e 13:00~16:00 

Até 500 kg o serviço é gratuito. (Limita -se a lixos domésticos) 

Centro de Limpeza  “Seiso Center”                       Misono-cho 3688  TEL：059-372-1646 
 
(Separar a ca ixa plástica das fitas ) 
Papel .......................... lixo queimável  
Plástico flexível  …….  lixo de plástico 
Plástico rígido ……… lixo não queimável  
 
Objetos que contêm rolos de fitas  devem ser 

jogados como lixo queimável . 
    Restos de comida 

    Conchas 
Fralda de scartável  ( retire as fezes )  

Absorventes higiênicos 
Óleo de cozinha 
solidificado 

 

Kairo   Saquinhos de gel        
Pelúcia
 

para refrigeração  
Pedaços de madeira  
Galhos   Folhas  

Areia(à venda) para animais 
de estimação ( retire as fezes  ) 

Almofadas･Cortinas ･Lençóis･ 
Tapetes de cozinha･Carpetes  

 

Jorna is ･ Panfletos  Revista s Papelões Caixas ou recipientes de papel  Roupas 
Centro de Limpeza (Tratamento) do Município de Suzuka 

Móveis de madeira  

Mesa  Cadeira  

Acolchoado 
 

Centro de Reciclagem de Lixo Não Incinerável  “Funenbutsu Recycle Center”  Kokubu-cho1700 TEL：059-374-4141 
    

Sacos plásticos  
Embalage m de doces 
e produtos congelados Filme plástico (Rappu) 

Bandeja de produtos 
aliment ícios･Recipiente  
de comida instantânea  

Recipiente de bentô de 
lojas de conveniência 

Embalagem de ovos 
tofu 

Recipiente de maionese  Isopor   Esponjas  Frascos de detergente e Xampu Produtos compostos de plástico e metal Guarda -chuva  Sapatos  
Lâmpada 

 

Produtos eletrônicos pequenos Vidros･Cerâmica ･Porcelana 
Produtos de 
borracha Produtos de alumínio  Produtos de metal  

 (Panela , Frigideira  e etc) 

Pilha s Lâmpada 
fluorescente Espelho  Termômetro de 

mercúrio Garrafas vazias  
Garrafas pl ásticas 
  tipo PET  Latas vazias  

Lixo de grande porte 
(não incinerável) Centro de Reciclagem para Lixos Não Queimáveis do Município de Suzuka. 

 Bicicleta Cama  

Aquecedor a querosene 
(Retire o querosene e a pilha) 

Fogão a gás 
(retire a pilha ) Bateria  

Lixo queimável  

Lixo de grande porte 
(incinerável) 

Lixo reciclável 
(não incinerável) 

Lixo nocivo 

Caixa 

Fios de aparelhos 
eletrônicos, mangueiras 
e outros objetos 
compridos devem ser 
cortados em pedaços de 
menos de 50 cm. 
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Shell Circuito de
Suzuka

Sankus

Estaçâo Hirata-cho
direçâo à
R1 direçâo à

R23

Estaçâo Inou

Desvio
Chusei

Centro de Limpeza
“Seiso Center”

Sports
Garden

Centro de Reciclagem de
Lixo Não-Incinerável
“Funenbutsu Recycle Center”

R1

direçâo à 
Kameyama

direçâo à Yokkaichi

Colégio Ishiyakushi

Viaduto Kida

direçâo à Kambe

Rio Suzuka

割れ
ガラス

Via Circuito

Ferrovia
Ise

direçâo à Kooriyama

direçâo à
Tsubaki

Estação Kawano


