
Lixo nocivo

Na ___°
__________ 
de abril, 
julho, 

outubro e 
janeiro

●Baterias
●Baterias em formato de botão
●Carregadores pequenos

●Lâmpadas fluorescentes
●Termômetros para corpo (com mercúrio)
●Termômetros (com mercúrio)
●Espelhos
●Isqueiros

●Coloque em uma sacola amarela determinada pela prefeitura e descarte.
● Se possível, coloque as lâmpadas fluorescentes na embalagem de compra (sem 
quebrá-las), depois as coloque na sacola amarela determinada pela prefeitura e 
as descarte.

● Em caso de descartar baterias, baterias em formato de botão, carregadores 
pequenos, lâmpadas fluorescentes, termômetros para corpo, termômetros, 
espelhos e isqueiros na mesma sacola, coloque cada objeto em uma pequena 
sacola de plástico (sem quebrá-los) e descarte.

● Remova os carregadores pequenos, envolvendo a parte metálica com uma fita 
isolante de vinil e descarte eles dessa forma. Se o carregador pequeno não 
puder ser removido, descarte-os como “eletrodomésticos pequenos” recicláveis 
(os maiores de 50 cm vão para o lixo de grande porte). Baterias de bicicletas 
elétricas, motocicletas, automóveis etc. não são recolhidas e processadas pela 
prefeitura. Solicite para as lojas que vendem estes produtos buscá-las.

● Utilize todo o isqueiro. Descarte após tirar todo o gás.
● Descarte os termômetros eletrônicos para corpo e termômetros eletrônicos 
como recicláveis (eletrodomésticos pequenos).

●Baterias

●Carregadores pequenos

●Baterias em formato de botão

●Lâmpadas fluorescentes

●Espelhos
●Termômetros para corpo

 (com mercúrio)

●Termômetros 
(com mercúrio)

R
ecicláveis

Na ____°
quarta-
feira de 
todo mês

●Jornais (e panfletos)
●Revistas
● P a p é i s  ( c a i x a s  d e  d o c e s , 
embrulhos,  sacolas de papel , 
pôsteres, calendários, caixas de 
lenço, documentos impressos, etc)
●Livros
● Embalagens de bebidas 
(as  que  não  são  de 
alumínio no interior)

●Objetos não descartados com as sacolas determinadas pela prefeitura.
●Separe de acordo com a categoria, amarre com barbante e descarte.
●Não utilize fita adesiva ou sacola.
● Descarte as embalagens de bebidas (as que não são de alumínio no interior) no 
lixo incinerável.
●Coopere com a coleta de recicláveis da PTA e das associações infantis

●Cinzas de cigarro Coloque em uma sacola resistente e escreva que são cinzas (escreva o ideograma “灰” ) ●Coloque em uma sacola resistente, escreva que são cinzas (escreve o ideograma 灰”) na sacola e descarte.

●Caixas de papelão ● Caixas de papelão
●Deixe bem reto, amarre com barbante e descarte.
●Não utilize fita adesiva ou sacola.
●A quantidade que pode ser coletada por vez é a que pode ser carregada com uma das mãos (cerca de 5 folhas).
●Descarte isopores e metais após remover os outros objetos

Instalamos caixas de coleta (回収箱) em
supermercados para a coleta de bandejas.

●Jornais (e panfletos)

●Livros

●Caixas de leite●Revistas

Lixo de grande porte 
(sistem

a de reserva)
__°

segunda-
feira de 
_____, _____, 
_____, _____

●Eletrodomésticos 
　(exceto os eletrodomésticos 
　 recicláveis)
●Móveis
●Roupas de cama
●Veículos

●  Não são descartados na sacola determinada pela prefeitura
●  Reserve de graça a coleta de lixo de grande porte (para até 5 objetos por vez) 
por telefone ou pessoalmente na prefeitura, 7 dias antes do dia de coleta (em 
caso de o dia reservado cair em um feriado, será no último dia de funcionamento 
da prefeitura). 

●  Em caso de levar os objetos direto para a estação de tratamento não é preciso 
reserva (gratuito).
●  Também é possível solicitar para empresas autorizadas pela cidade (pago)
●  Em caso de troca, solicite para a loja que realizará a troca retirar o objeto.
●  Objetos com mais de 50 cm vão para o lixo de grande porte.

●Eletrodomésticos recicláveis
　TV, geladeira, congelador,
　máquina de lavar, 
　secadora, ar-condicionado

Casos em que a prefeitura coleta
Em caso da loja onde o objeto foi comprado não existir mais.
Em caso de mudança para local distante e sem a possibilidade
de recolher o objeto.

●  É cobrado custo de transporte e reciclagem.
●  Em caso de coleta paga, a coleta será realizada no mesmo dia de coleta do lixo 
de grande porte. Faça a reserva (3.000 ienes por objeto) por telefone ou na 
prefeitura até 7 dias antes da coleta (em caso de o dia reservado cair em um 
feriado, será no último dia de funcionamento da prefeitura).

●Camas
 (exceto as com mola)

●Bicicletas
●Eletrodomésticos grandes

●Tapetes e cobertores

●Móveis

Lixo reciclável

Garrafas, latas, metais, cerâmicas, 
eletrodomésticos pequenos, vidros

Todo (a) 
____________ 
do mês

●Garrafas
●Latas
●Metais
●Cerâmicas
●Eletrodomésticos 
●pequenos
　(dentro de 50 cm)
●Vidros

 　

● Coloque em uma sacola branca determinada pela prefeitura e descarte.
● “Garrafas, latas, metais, cerâmicas, pequenos eletrodomésticos e vidros” e 
“garrafas PET” devem ser colocados em suas respectivas sacolas determinadas 
pela prefeitura.

● Descarte os aerossóis depois de usá-lo por completo (não é necessário abri-lo)
● Lave com água o interior de garrafas, latas e garrafas PET. Descarte as latas e 
garrafas PET depois de amassá-las.
● Separe no lixo incinerável as garrafas PET sem o símbolo PET1.
● Retire a tampa e o rótulo, e separe os metais no lixo para metais, enquanto os 
plásticos vão para o lixo incinerável.

● Se possível, devolva as garrafas de cerveja e demais garrafas de bebidas 
alcoólicas de 1,8 L para as lojas que vendem estes produtos.
● Descarte produtos pontiagudos após embrulhá-los em jornal e indicar que são 
perigosos (escreva o ideograma 危険).

Garrafas 
PET ● Garrafas PET 　　　　

●Vasos

●Chaleiras

●Panelas

●Frigideiras ●Latas vazias

●Vasos quebrados

●Vasos de flores
Relógios, lanternas, câmeras, gravadores, calculadoras, secadores de cabelo, etc

●Panelas de barro

●Tigelas

●Vidros quebrados

●Garrafas de bebidas
alcóolicas

●Garrafas de suco

●Garrafas de cerveja 

酒

※ Não coloque na sacola outros itens além 
de garrafas PET que possuem este símbolo.Este é o símbolo indicativo

Categoria Dia de coleta Tipo de lixo Exemplos Regras a serem respeitadas

Lixo incinerável

Toda 
________
-feira

● Lixo de cozinha
● Resíduos de papel
● Panos usados, roupas de 
baixo, sapatos, meia-calça
● Restos de madeira, 
grama, folhas
● Pelúcias
● Fraldas de papel
● Itens médicos de uso 
doméstico usados
● Plásticos
● Borracha e couro
● Isopor
● Roupas e cobertores
● Bandejas brancas

●Coloque em uma sacola de lixo amarela determinada pela prefeitura e descarte
● Remova bem a água do lixo orgânico e o descarte. Ao colocar uma sacola dentro 
da outra, utilize uma que permita ver o conteúdo. Não embrulhe com jornal.
● As fraldas de papel devem ser descartadas após remover as sujeiras.
● Após embrulhar em jornal ou colocar as roupas de baixo, fraldas de papel, 
absorventes, itens médicos de uso doméstico usados em uma sacola que não 
permita ver o conteúdo, coloque-os em uma sacola determinada pela prefeitura e 
descarte.
● Separe o lixo incinerável (plásticos) do lixo reciclável (metais) e os descarte 
separadamente. Em caso de não ser possível separá-los, descarte-os no lixo 
correspondente ao item em maior quantidade.
● Certifique-se de descartar recipientes com sólidos, líquidos e gases após utilizar 
todo o seu conteúdo.
● Descarte roupas, cobertores e mangueiras após cortá-los para menos de 50 cm. 
Em caso de não ser possível cortá-los dessa forma, descarte como lixo de grande 
porte.
● Bandejas brancas de alimentos também são coletadas em estabelecimentos 
como supermercados.
● Descarte produtos pontiagudos após embrulhá-los em jornal e indicar que são 
perigosos (escreva o ideograma 危険).

●Restos de alimentos 
　(bem secos) ●Resíduos de papel

●Malas

●Plásticos e bandejas brancas

●Pelúcias

●Fraldas de papel
(remova a sujeira)

●Conchas

●Roupas e cobertores 
(itens cortados para menos de 50 cm)

●Itens médicos de uso
　doméstico usados
　Cateteres
　Bolsas

●Restos de madeira
Comprimento de 50 cm e diâmetro menor que 8 cm

(Endereço de contato) Cidade de Takehara/Divisão do cidadão/Setor de Meio Ambiente……☎0846－22－2279　　Hiroshima Chuo Eco Park……☎082－426－0820

Este é o símbolo para 
carregadores pequenos.

●Lixo coletado pela prefeitura Descarte ilegal de lixo é crime! (publicado em setembro de 2021: Cidade de Takehara)

Forma correta de separação e descarte do   lixo doméstico 　

●Lixo não coletado pela prefeitura
Lixo em grande quantidade
Lixo gerado por uma 

mudança
Lixo em grande quantidade gerado de uma vez por conta de mudança, limpeza 
de fim de ano, corte da grama do jardim, etc.

○ Coloque o lixo na sacola determinada pela prefeitura (*Recicláveis e lixo de grande porte não são 
colocados nessa sacola) e os leve direto para a estação de tratamento. Nenhum procedimento extra 
é necessário.
○ Também é possível pedir para empresas autorizadas pela cidade (pago).

Lixo comercial

Lixo gerado em atividades comerciais
Lixo gerado em atividades comerciais, como restaurantes, cafeterias, lojas de 
ingredientes, farmácias, roupas, hospitais, fábricas e plantações (exceto lixo 
industrial)
Não é possível descartar no ponto de coleta, independente da quantidade.

○ Obrigatório lidar com o lixo por conta própria. A empresa deverá descartar o lixo corretamente.
○ Em caso de levar para a estação de tratamento, é preciso realizar um procedimento.
○ Lixo industrial não pode ser descartado no ponto de coleta e nem levado para a estação de 
tratamento, independente da quantidade. Entre em contato com a Divisão de Gestão Ambiental do 
Escritório Leste de Meio Ambiente e Bem-Estar da Região Oeste da Província de Hiroshima.

Eletrodomésticos 
recicláveis TVs, ar-condicionado, geladeiras, congeladores, máquinas de lavar ○ Solicite à loja onde você comprou ou trocou o eletrodoméstico para vir buscá-lo.

○ Se a loja não puder retirar o eletrodoméstico, a prefeitura realiza coleta paga.

Lixo não recolhido 
pela prefeitura

Extintores de incêndio, botijão de gás, baterias, pneus, motos, tijolos, peças de 
automóveis, sedimentos, blocos de concreto, banheiras, plástico agrícola de vinil, 
máquinas agrícolas, óleo, latas com tinta sobrando, gasolina, óleo usado, querosene, 
pesticidas, produtos químicos, telhas, fertilizantes, etc

○ Solicite para a loja onde foi comprado o produto ou para uma empresa especializada em descarte.

Computadores Desktops, notebooks, desktop integrado ao monitor, computador com tela de 
cristal líquido, monitor de computador

○Entre em contato com o fabricante.
○ Para computadores em que não há um fabricante para coletar, entre em contato com o “Centro de 
Promoção 3R de computadores”.　URL http://www.pc3r.jp　　TEL03-5282-7685　FAX03-3233-6091



Lixo incinerável
Lixo nocivo Lixo reciclável

Dia de coleta do lixo incinerável (2 vezes por semana)

Dia de coleta de recicláveis (1 vez/mês)

Dia de coleta do lixo nocivo (4 vezes/ano)

Dia de coleta do lixo de grande porte (4 vezes/ano) ‒ Sistema de reserva Dia de coleta de recicláveis (1 vez/mês)

O lixo gerado por atividades comerciais não 
pode ser descartado na estação de lixo. 
Leve-o direto para uma estação de tratamento 
ou solicite a uma empresa autorizada (a 
entrega direta de lixo industrial não é possível)

Descarte o lixo nas sacolas 
determinadas pela prefeitura.

Vamos jogar o lixo nas sacolas determinadas pela 
prefeitura. Em caso de colocar uma sacola dentro de 
outra, utilize uma que permita ver o seu conteúdo. 
Feche bem a ponta de modo a não deixar o lixo sair.

Separe
corretamente o lixo

Descarte o lixo após separá-lo
corretamente. Descarte-o corretamente, 
sem misturar com outros lixos.

Respeite os locais e 
dias pré-definidos

As estações de lixo são administradas pela 
associação de moradores. Se alguém não 
cumprir as regras, isso gerará incômodo 
aos vizinhos. Vamos respeitar as regras.

Descarte o lixo até 8 horas 
da manhã do dia de coleta

Ao descartar na noite do dia anterior da coleta, 
corvos ou gatos podem espalhar o lixo. Descarte 
o lixo até 8 horas da manhã do dia de coleta.

O lixo de grande porte é 
descartado por reserva

O descarte do lixo de grande porte necessita de reserva 
por telefone ou na prefeitura. Também é possível levá-lo 
direto para a estação de tratamento.

Descarte ilegal de lixo é crime!
O lixo descartado ilegalmente não vai simplesmente desaparecer.

Ele gerará incômodo para muitas pessoas.
Nunca descarte lixo ilegalmente!

Respeite as regras do lixo e o separe corretamente.

Dia de coleta Região de coleta

Todas as 
segundas e 
quintas-feiras

<Takehara-Chiku> Mukaishima/Kurohama/Jizojutaku/Kamiichi/Kitabori (próximo à 
prefeitura e a Hello Work)/Shiohama (Ichikumi, Nikumi)/Ogimachi/Honkawa/Myojin/
Minami/Nishi-Machi (ao sul da linha da JR)/Kitazaki/<Shimonocho> Kamijo/outras áreas 
exceto Nakadori Shieijutaku/<Onashicho>outras áreas exceto Kobuki/
<Fukudacho>outras áreas exceto Uchikoshi/<Yoshinacho>Keki/Go/Nishijo/Higashijo/
Kubojo/Urashiri/Kakenoura/<Tadanoumi-Chiku>/Tadanoumicho Horikoshi (exceto 
Enouchi)/Tadanomi 9-ku/Tadanomi Higashimachi 10-ku/Sanshinkai/Kasumi/Kurotaki/
Takamishinchi/Tadanoumichuo/Tadanoumi Ekimae/uma parte de Nakashin-Chiku/
Kakebachonaikai (Nishigasako)/Kawashimo/Tokoura 1-Chome/Tadanoumidanchi 

Dia de coleta Região de coleta

Todas as 
terças e 

sextas-feiras

<Takehara-Chiku> Shinmachi /Enokicho/Kamishingai/Kitabori (exceto 
próximo à prefeitura e Hello Work)/Shiohama (exceto Ichikumi e 
Nikumi)/Nakasu/Kurusu/Nishimachi (ao norte da linha da JR)/Jizo/
Honmachi Mitsuishataku/Honmachijutaku/Tanaka/Shimoichi/Kyoei/
Shoji/Kusunokidori/<Shimonocho>Kamijo/Nakadori Shieijutaku/<Higa
shinocho>/<Shinjocho>/<Nishinocho>/<Tamaricho>/<Nikacho>,<On
ashicho>Kobuki/<Yoshinacho>Minato/Mizuba/Hirakata/Soi/Kubodani/
<Takasakicho>/<Fukudacho>Uchikoshi/
<Tadanoumi-Chiku>Tadanoumi Higashimachi Daiichi-Dainana (primeiro 
ao sétimo)/Tadanoumicho Horikoshi (Enouchi)/Nakashinchiku/Fukuju/
Tenjincho/Tadanoumi 20-ku/Kakebachonaikai (exceto Nishigasako)/
Nagahama

Dia de coleta Região de coleta

1°
segunda-
feira

Takehara-Chiku (Kamiichi/Shimoichi/Daio/
Kusunokidori)/Shimonocho (Ukeya/Daio)/
Shinjocho (Shobu)/Takasakicho (Takasaki/
Onoriekimae)/Onashicho (Kobuki)

3°
segunda-
feira

Higashinocho/Nishinocho/Shinjocho (exceto 
Shobu)/Nikacho/Tadanoumi Kawashimo

1°
terça-
feira

Takehara-Chiku (Shinmachi/Enokicho/Nakasu/
Shiohama (exceto Ich ikumi  e  N ikumi)/
Takasakicho (Onori/Onori Denpatsushataku/
Onoridanchi/Onori Koyosokushinjutaku)

3°
terça-
feira

Takehara -Ch iku  (N ish imach i /Kurusu/
Kurusujutaku)/Shimonocho (Kamijo/Narii/
Nakadori/Ooi)/Tadanoumi Tokoura 1-Chome

1°
quarta-
feira

Takehara-Chiku (Ogimachi/Honkawa/Kitabori/
Shiohama ( Ichikumi/Nikumi)/Tamaricho/
Fukudacho (Nishidani/Nakadani/Okijo, exceto 
Yonkumi, Gokumi e Rokukumi)

3°
quarta-
feira

Shimonocho (Tsukiji/Sukune)/Yoshinacho/
Kakebachonaikai (Nishigasako)/
Tadanoumidanchi

1°
quinta-
feira

Takehara-Chiku (Kurohama/Oishi/Kitazaki/
Myojin/Minami)/Fukudacho (Higashidani/Okijo 
Yonkumi/Gokumi/Rokukumi/Uch ikosh i )/
Nagahama (Setouchiso)

3°
quinta-
feira

Tadanoumi Higashimachi Daiichi-Dainana 
(primeiro ao sétimo)/Tadanoumicho Horikoshi/
Fukuju (Noboricho/Chijigatacho/Okawa)/
Denjincho

1°
sexta-
feira

Takehara-Chiku (Mukaishima/Tanaka/Kyoei/
Shouji/Jizo/Honmachi Mitsuishataku/
Honmachijutaku/Jizojutaku)/Onashicho
 (exceto Kobuki)/Nagahama/Denpatsushataku

3°
sexta-
feira

Tadanoumi 9-ku/Tadanoumi Higashimachi 10-ku/Sanshinkai/
Kasumi/Kurotak i /Takamish inch i /Tadanoumichuo/
Tadanoumiekimae/Nakashinchiku/Fukuju (Uwacho/Toriicho)/
Tadanoumi 20-ku/Kakebachonaikai (exceto Nishigasako)

Dia de coleta Região de coleta

M
aio/A

gosto/N
ovem

bro/Fevereiro

1°
segunda-
feira

Takehara-Chiku
(Ogimachi/Honkawa/Kitabori/Shinmachi/
Enokicho/Kurusu)

2°
segunda-
feira

Takehara-Chiku
(Nakasu/Sh iohama/Minami/Myoj in/
Nishimachi)

3°
segunda-
feira

Takehara-Chiku
(Kitazaki/Oishi/Kurohama/Mukaishima/
Jizo/Jizojutaku/Honmachijutaku/Tanaka/
Kyoei/Shimoichi/Shoji/Kusunokidori/
Kamiichi)

4°
segunda-
feira

Shimono-Chiku
(Sukune/Nakadori/Daio/Kamijo/Narii/Ooi/
Tsukiji)

Junho/S
etem

bro/D
ezem

bro/M
arço

1°
segunda-
feira

Tadanoumi-Chiku
(Kawashimo/Tokoura 1-Chome/
Nagahama/outras áreas exceto 
Tadanoumidanchi)

2°
segunda-
feira

Takasakicho/Fukudacho/Onashicho 
(Kobuki)/ Tadanoumi-Chiku (Kawashimo/
Tokoura 1-Chome/Nagahama/
Tadanoumidanchi)

3°
segunda-
feira

Yoshinacho

4°
segunda-
feira

Nikacho/Onashicho
(exceto Kobuki)/Higashinocho/Shinjocho/
Nishinocho/Tamaricho

Dia de coleta Região de coleta

1°
quarta-
feira

Yoshinacho/Takeharacho (Daio)/
Shimonocho (Ooi/Tsukiji/Sukune/
Nakadori/Ukeya/Daio)/Shinjocho (Shobu)/
Onashicho (exceto Kobuki)

2°
quarta-
feira

Chuo/Shiomachi/Takeharacho (exceto 
Daio)/Honmachi 3/4-Chome

3°
quarta-
feira

Shimonocho (Narii/Kamijo)/Higashinocho/
Shinjocho (exceto Shobu)/Nishinocho/
Tamaricho/Nikacho/Minatomachi/Tanoura/
Honmachi 12-Chome (até Shimoichi)/
Onashicho (Kobuki)

4°
quarta-
feira

Takasakicho/Fukudacho/Tadanoumi-Chiku

Dia de coleta Região de coleta

A
bril/Julho/O

utubro/Janeiro

1°
quarta-
feira

Sh imonocho  (Oo i /Tsuk i j i /Sukune)/
Yoshinacho/Higashinocho/Nishinocho/
Shinjocho (exceto Shobu)/Nikacho (exceto 
Toishi)/Tamaricho/Tadanoumi-Chiku

3°
quarta-
feira

Takeharacho/Chuo/Shiomachi/Minatomachi/
Tanoura/Honmachi/Shimonocho (Daio/
Ukeya/Kamijo/Narii/Nakadori)/Shinjocho 
(Shobu)/Takasakicho/Fukudacho/Onashicho

3°
segunda-
feira

Nikacho (Toishi)

Há punição pesada para descarte ilegal de lixo
A punição é de até 5 anos de prisão ou 10.000.000 de ienes de 
multa, com chance de as duas punições serem aplicadas.

Descarte objetos perigosos 
após embrulhá-los

Certifique-se de embrulhar com jornal e escrever que são perigosos 
(escreve o ideograma 危険) em objetos como vidros ou cerâmicas 
quebradas, cortadores, lâminas de barbear, tesouras, facas de cozinha, etc.

Nome da empresa Localização Número de telefone
Sanko Sangyo LTDA Takehara, Yoshinacho 4996 ２８－０４６８
Takehara Cleaner S.A. Takehara, Takeharacho 288-108 ２２－５５５８
Tsujikankyo Sanitary LTDA Takehara, Takeharacho 1829-3 ２２－３７８５
Nishiakeshoten LTDA Higashi-Hiroshima, Akitsucho Kazahaya 550-1 ４６－１１１７
Nishi-Nihon Kankyo Kaihatsu Kyodo Kumiai Takehara, Shinjocho 10466-3 ２９－１７１７
Hikarishoji LTDA Takehara, Higashinocho 1633-5 ２９－０３１８

Lixo reciclávelLixo incinerável
Lixo nocivo

Lixo incinerável
Lixo nocivo

Descarte nos dias 
pré-definidos, nos 
locais pré-definidos


