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Lixo incinerável
Colocar em sacos já 

determinando pela cidade.

Lixo não
incinerável
Colocar em sacos já 

determinando pela cidade.

Lixo reciclável
Latas vazias,vidros,etc

Fone／0296-24-2130
Mail／environ@city.chikusei.lg.jp

❶Separar corretamente
･Lixo incinerável ・Lixo não incinerável ･Lixo reciclável

❷Colocar nos sacos determinado.
Colocar nos sacos já determinado pela prefeitura ou não serão recolhidos.

❸Jogar o lixo no lugar correto
A cidade possui local de coletagem já determinado próximo de sua residência.

❹Jogar o lixo no dia e hora determinada.
Proximo a sua residência tem o local de coleta. 
Deve ser levado no dia da coleta até 8hs da manhã.

Lixo grande não pode ser levado para a área
de coleta de lixo.
Lixos que não cabem nos sacos de lixos grandes, "não levar 
para o local de coleta" verifique por favor.

Data de coleta de 
lixo em sua área

Vamos seguir as regras e manter a cidade de CHIKUSEI limpa.

×
Matéria prima pode se tornar reciclável para fabricação de novos produtos.

toda
semana

todo mês

todo mês

Não jogue lixo 
em terrenos 
baldios por favor.
Rios,montanhas,florestas,ruas,nã
o jogue lixo. Pois pode ser 
prejudicial ao nosso tão 
importante meio ambiente e vida 
social,trazendo más 
consequências.Não jogue lixo.

Não queime lixo

Queimar lixo ao ar livre e abandona-las é as proibido por 
lei. A Fumaça, o cheiro e as cinzas pode causar 
incômodo aos vizinhos e podem trazer substâncias 
nocivas para a saúde física e meio ambiente por isso é 
proibido.

Aplicativo de 
separação 
de lixo de CHIKUSEI

Impressão
Em ingles

Separação e 
classificaçã

o de lixo

Para ANDROIDPara IPHONE

Baixar
aplicativo
Pegue o código secundário 
leia e baixe o aplicativo 
pelo smartphone.

É proibido

por lei

Cidade de CHIKUSEI divisao civil de meio 
ambiente-divisão de meio amviente
Endereço:IBARAKI-KEN CHIKUSEI-SHI HEI 360

Dúvidas sobre lixo

O tamanho do saco de lixo é de  45 cm x 45 cm x comprimento de 
até 120 cm.Se não souber a data de coleta, entrar em contato com o 
departamento do meio ambiente.

Separando lixo
e recicláveis

Cooperação de tradução：Associação

A forma de descartar o lixo pode ser fácilmente verificado 
pelo aplicativo do smartphone.

Calendário 
e data de 

coleta

Como 
separar o 

lixo

Função de 
alerta



Lixo
incinerável

Matéria prima 
reciclável

2 vezes
toda semana

1 vez ao mês, 
ou 2 vezes

Colocar o lixo no lugar determinado, 
colocar na caixa propria da cor azul.

Retirar a água

■Lixo de cozinha ■Vinil / plástico

■Fita cassete / isopor

Deixar secar as folhas e galhos.
Ter no maximo 50 cm de comprimento 
e 20 cm de largura .Amarrar.Colocar 
no saco determinado pela cidade.

■Borracha e peças em couro
■Papéis que não podem virar   

matéria prima

Lenço de papel, papel sensível ao 
fogo(recibo, etc.), papel carbono, fotos, 
papel picotado pela máquina

■Outros

Fralda de papel.
E papéis sujos 
que podem ser 
descartados na 
privada.

Bandejas de 
alumínio

■Lata de spray e isqueiro

Esvaziar completamente o isqueiro 
furar a lata de spray.

Furar fora de casa

■Ferro

Panela,frigideira,
guarda chuva,cabide

■Coisas cortantes
(faca etc...)agulha.Vidro etc...

■Medidor de temperatura que 
possui mercúrio

Embrulhar em papel, identificar,por 
exemplo(vidro).etc... 
Coloque no saco determinado.

Lanterna,medidor de pressão,medidor de 
temperatura corporal,etc... não colocar 
com lixos incineravel,colocar em saco 
determinado pela cidade.

■Produtos elétrico

■Cerâmica etc...

Colocar no saco determinado pela 
cidade dentro da medida de 45cm, 
retire a pilha.

■Latas e vidros que não 
podem servir de matéria 
prima.(Exceto bandeja 
alimentar)

Lata de 
óleo

Remédio e 
cosmético

■Papéis etc…

1.Jornal
2.Papelão
3.Revistas,  

semanários etc...
4.Caíxa de leite e suco

Separar por 
produto e amarrar.
Caxinha de leite 
lavar com água.

Presume se que estejam limpas.
Colocar em saco plástico e leve.
Bichos de pelúcia, suéter etc... 
almofadas e outros que tenha 
algodão dentro, não leve.Não 
aceitam.

■Garrafa

1. Sem cor
2. Marrom
3.Outros
(Azul, verde, preto, 
etc...)

■Roupas Velhas, lençol

Lave com água por favor.
Separar por cor para levar.
Todos os vidros são não 
incinerável.
(Fora os que contem alimentos.)

■Garrafas pet

Alguns papéis podem ser reutilizados.
Lenços de papel, papel carbono, fotos 
etc... não dá para reciclar.

■Latas vazias

1. Aço
2. Alumínio

Lave as latas vazias com agua 
por dentro. (Latas vazias de 
comidas não é aceitável.)

■Pilha, bateria

1.Pilha
2. Pilha de pastilha

Não levar para o local de coleta.

■Coisas que a cídade não 
consegue descartar.

■Lixo de grande porte e que não cabem 
no sacos determinada pela cidade.

Entrar em contato com a loja que vendem o produto.
Com o fabricante  ou comercíante especialista 
consulte-os para saber o local de descarte.

Bateria de produtos 
elétricos, não aceita.

○Entregar diretamente na central do meio ambiente.
Endereço:Chikusei-shi Shimokawashima658
Fone:0296-33-3755
Atendimento:semana,todo 1ºdomingo do mês.

8:30-11:45  13:00-16:30
Valor 10kg 100yen.

○Política de coleta em casa – pago
Dia de coleta área de SHIMODATE : 4ª -4ª- feira 
Dia de coleta.Área de SHIMODATE :3 ª -4ª- feira do mês
Local de inscrição:prefeitura meio ambiente  Seção,
Local de inscrição:prefeitura de CHIKUSEI Seção do meio  

ambiente janela de pesquisa,departamental.
Valor unitário 750 yen(5 unidade por vez)
Perguntas:Divisão de meio ambiente 0296-24-2130

Colocar 
no saco

Colocar em saco
determinado

Lixo não
incinerável

1 vez
todo mês

Colocar no saco 
determinado 
pela cidade.

Retire a tampa, rótulo e passe água.(lave)
principalmente garrafa de refrigerantes,temperos.
embalagem de oleo, detergente etc... não é reciclável.

○Televisão, Geladeira, Máquina de lavar, Ar condicionado
○Telha, Tatami, Bloco e material de construção
○Extintor de incêndio, Lata de gás, Polvóra, Produto químico  
○Computador  
○Peças de carro  
○Produtos agrícolas etc…
○Entulho, pedras, terra
○Coisas que a central do meio ambiente não consegue processar.

Óleo comestível 
colocar para 
absorver e não 
vazar

■Pedaços  de madeira e folhas

■Produto manufaturado
em fibra


