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Efetuamos a coleta nos 
feriados também

ReciclagemTriturar Aterrar

Precauções na hora do descarte

Coleta 
duas vezes 

por semana

Lixo não incinerável

Após a trituração em pequenos pedaços realizada na instalação 
de britagem, as sobras de metal que podem ser coletadas são 
recicladas, e os demais são incinerados ou aterrados.

Telefone celular/
PHS

Item que, ao ser colocado em um saco designado de 45 litros, não pode ser amarrado firmemente
Item cuja unidade pese acima de 5 kg, mesmo entrando em um saco designado de 45 litros.

Latas / garrafas / 
garrafas PET que 
continham bebidas, 
alimentos e temperos

Bateria tipo botão /
bateria secundária
(bateria recarregável 
pequena)

Lixo grande

Para a caixa de 
coleta da loja

(Ir para Pág. 9)

(Ir para Pág. 20)

Para reciclagem de eletrodomésticos 
pequenos ou para a loja (Ir para Pág. 22)
Para lojas que colaboram com a coleta seletiva (Ir para Pág. 22)Tubo fluorescente

Itens correspondentes Vidro, cerâmica, pequenos metais etc. cuja unidade pese 5 kg ou 
menos e cujo tamanho caiba em um saco designado de 45 litros.

Tipos de vidro/cerâmica Tipos de metais pequenos Tipos de eletrodomésticos 
pequenos

Copo, cinzeiro, vidro, frasco de 
cosmético, garrafa quebrada, espelho, 
tigela, vaso de planta, prato, produto 
de LED, lâmpada incandescente, tubos 
fluorescentes quebrados, etc.

Panela, chaleira, faca de 
cozinha, pilha, colher, 
frigideira, guarda-chuva, 
brinquedo de metal, lata de 
tinta, lata quadrada etc.

Efetuamos, separadamente, 
a coleta em caixa exclusiva. 
Para obter detalhes, consulte 
a página “Reciclagem de 
eletrodomésticos pequenos” 
(Pág. 22).

Tem uma rota de 
reciclagem, miau!

Itens não correspondentes

Latas/Garrafas/
Garrafas PET
(Ir para Pág. 5)

Descarte vidro, cerâmica, faca de cozinha, faca, 
garfo, etc. embrulhado em papel, colocando 
no saco designado e colando 

“KIKEN (perigoso)” no saco 
designado para que possa 
ser visto de fora.

Não há necessidade de colocar 
em saco separado dos demais 
lixos não incineráveis.

Não tem problema se a ponta do guarda-chuva ou 
do produto de LED tubular ficar um pouco para 
fora do saco, então use um saco designado de 45 
litros, coloque-o na diagonal etc., até o fundo, 
tanto quanto for possível, e amarre bem a boca.

Além disso, embrulhe o produto de LED em papel 
antes de colocá-lo no saco, e cole “KIKEN (perigoso)” 
na parte externa do saco designado.
Consulte a página 22 para saber sobre tubos 
fluorescentes.

Ao descartar item quebrado ou 
com lâmina

Ao descartar guarda-chuva 
e produto de LED tubular

Esta forma de descarte está errada.

Foram usados 2 sacos porque não 
cabia no saco designado.

As latas, garrafas e garrafas PET 
de bebidas estão misturadas.

Os cilindros de gás e latas de spray 
estão misturados.

Perguntas & Respostas

É correto descartar garrafa que continha óleo como lixo não incinerável?

É correto descartar como lixo não incinerável uma pequena quantidade 
de terra que restou dos cuidados com as plantas?

Devo descartar o relógio e calculadora feitos de plástico como lixo 
incinerável ou lixo não incinerável?

Lave levemente com água as garrafas que continham alimentos, bebidas e temperos e 
descarte-as no dia das 「latas/garrafas/garrafas PET」.

Considere formas de usar o solo repetidamente, tanto quanto for possível. Se for inevitável 
descartá-lo, coloque-o em um saco designado que consiga carregar com uma mão e descarte-o 
no dia do lixo não incinerável.

Quanto aos metais pequenos, mesmo que contenham plástico, descarte-os como lixo não 
incinerável pois é feita a coleta do metal. Se possível, descarte os eletrodomésticos pequenos 
na reciclagem de eletrodomésticos pequenos. (Consulte a Pág. 22)

Separe os cilindros de gás e as latas de spray do lixo não incinerável 
e coloque-os em um saco (de até 15L) onde o conteúdo fique visível. 
Descarte-o separadamente do lixo não incinerável no Clean Center.


