
Lixo incinerávelLixo incinerável

Recursos recicláveis – Coloque na estação de recursos recicláveis (entre 6h30 e 8h30 no dia da coleta)Recursos recicláveis – Coloque na estação de recursos recicláveis (entre 6h30 e 8h30 no dia da coleta)

Lixo não incinerávelLixo não incinerável Recipientes/embalagens de plásticoRecipientes/embalagens de plástico

IsqueirosIsqueiros

Resíduos de grande porte (Solicite por telefone, sujeito a taxa)Resíduos de grande porte (Solicite por telefone, sujeito a taxa)

Garrafas de vidro

Jornais Papelão Tecidos Caixas

Garrafas PETLatas (latas de alumínio e aço) Pequenos eletrodomésticos Pilhas
secas ●Uma vez a cada 3 meses●

◎Enxague rapidamente o interior 
das garrafas com água antes de 
colocá-las fora.

◎Peça a um varejista para coletar 
garrafas de cerveja vazias e garrafas de 1 sho.

◎As garrafas de vinagre são de vidro azul ou 
transparente, portanto descarte-as com cuidado.

◎Remova as tampas das garrafas. (Coloque tampas de 
metal no “Lixo não incinerável” e tampas de plástico 
em “Recipientes/embalagens de plástico”.

◎Coloque frascos de cosméticos de vidro branco, 
talheres de vidro (copos, etc.) e frascos quebrados no 
“Lixo não incinerável”. 

◎Enxague rapidamente o interior das latas 
com água antes de colocá-las fora.

◎Coloque latas de alumínio e latas de aço 
juntas na caixa marcada “Latas”.

◎Assim que as latas de aerossol estiverem 
completamente usadas, sempre faça um 
furo nelas para remover todo o gás ao ar 
livre antes de colocá-las na caixa “Latas 
de aerossol”. 

◎Sempre coloque em um saco de lixo da Associação de Higiene Ambiental Iga 
Nambu designado para o distrito de Aoyama da cidade de Iga (saco 
semitransparente azul).

◎Remova o máximo de água possível do lixo da cozinha.
◎Remova as fezes das fraldas de papel, etc., antes de colocá-las fora.
◎Jogue as fezes de animais de estimação no vaso sanitário. (Coloque tapetes 

higiênicos para animais de estimação e areia para gatos [incluindo do tipo 
mineral] no “Lixo incinerável”.)

◎Coloque a grama do jardim, etc. em um saco depois de remover toda a terra. 
(Até 2 sacos por vez)

◎Coloque tubos, etc. usados para tratamento médico em casa no “Lixo 
incinerável” Peça a um hospital, etc., para coletar agulhas usadas. 

◎Corte as mangueiras em comprimentos de 1 m.
◎Organize os itens mais pesados em sacos para que possam 

ser levantados com uma mão.
◎Embrulhe vidros quebrados, agulhas, facas, etc. em papel e 

escreva “キケン(perigo)” no saco.
◎Faça um furo em latas de aerosol e cartuchos de gás para 

remover qualquer gás antes de colocá-los em “Latas de 
aerosol (reciclável)”.

◎Itens com o símbolo         .
◎Enxague rapidamente o interior com água antes de colocá-lo 

fora.
◎Não empacote os itens duas vezes, colocando-os em uma 

sacola de compras, etc. e, em seguida, em uma sacola maior.
◎Coloque os itens que não podem ser limpados ou que tenham 

algo deixado dentro deles no “Lixo incinerável”. 

◎Até 5 itens por solicitação. (¥ 200 por item. A data da coleta será informada na recepção)
◎Você pode trazer itens para a Central de Limpeza Iga Nambu sozinho.
◎Há uma taxa de reciclagem separada e taxa de transporte para máquinas sujeitas à Lei de 

Reciclagem de Eletrodomésticos (TVs, (incluindo TVs de LCD e plasma), geladeiras, freezers, 
ares-condicionados, máquinas de lavar, secadoras). Entre em contato conosco para obter mais 
detalhes.

◎Os computadores recicláveis são coletados por seus fabricantes, etc. 
◎As bicicletas motorizadas podem ser recicladas nas lojas onde foram compradas.
◎Para coleta de bem-estar de resíduos de grande porte (sem custo), ligue para a Divisão de 

Promoção da Filial de Aoyama no número abaixo. 

◎Retire as tampas e os rótulos e enxague 
dentro dos frascos antes de descartá-los.

◎Coloque tampas e rótulos em 
“Recipientes/embalagens de plástico”.

◎Verifique o símbolo       para que as 
garrafas PET não se misturem com 
outros plásticos.

◎Também coletados em lojas de 
cooperativas e em frente à Filial Aoyama. 

◎Pequenos eletrodomésticos. Descarte 
itens que não cabem em um saco de 
45 L, por exemplo, ventiladores 
elétricos, aspiradores de pó, etc., 
como “Resíduos de grande porte”.

◎Remova as pilhas secas, etc. e 
coloque-as na caixa “Pilhas secas”.

◎Não há caixa de coleta para 
pequenos eletrodomésticos. Coloque 
em uma sacola e coloque junto na 
estação de recicláveis. 

◎Coloque as 
baterias secas 
após cobrir os 
eletrodos com fita 
adesiva.

◎Coloque as 
baterias secas sem 
desmontá-las.

◎Forme uma pilha que possa ser levantada 
com uma mão e enrole transversalmente 
com barbante. 

◎Forme uma pilha que possa ser levantada com uma mão e enrole 
transversalmente com barbante.

◎Coloque papéis diversos entre as revistas antes de empacotar. 

Revistas, livros antigos, catálogos de pedidos por 
correspondência, envelopes, papel de embrulho, 
sacos de papel, caixas de papel, papel de 
escritório, cadernos, cartões postais, pôsteres, etc.

Resíduos de óleo de cozinhaResíduos de óleo de cozinha

Produtos plásticos

Copos de papel

Resíduos de papel 
não reciclável

Garrafas de plástico, 
tubos, etc. que estão sujos 
ou não vazios

Grama, flores frescas

Pequenos itens de madeira, caixas de madeira
Bolsas de gelo, dessecante, almofadas térmicas descartáveis

Sapatos e 
bolsas

Talheres, como 
porcelana, 
vasos de 
plantas, vasos

Sacos plásticos, filme plástico, etc.
Sacos plásticos para doces, pão, 
etc., embalagem para recipientes 
de macarrão instantâneo, etc.

Garrafas
 Frascos de shampoo, detergente, etc.

Tubos
Tubos de pasta de wasabi, mostarda, 
maionese, pasta de dente, etc.

(Consultas/solicitações de coleta: Centro de Recepção de Resíduos de Grande Porte Iga Nambu, Tel: 64-8700)
Aberto das 8h30 às 17h (exceto fins de semana, feriados, 29 de dezembro a 3 de janeiro)

Revistas e papéis diversos

Incluindo folhetos inseridos

Garrafas que continham alimentos, 
bebidas, etc. e frascos de 
cosméticos de vidro. 

Galhos de plantas de jardim, madeira
Máx. 7 cm de 
espessura, até dois 
sacos(               )

Resíduos de cozinha
Remova o máximo 
de água possível(                      )

(                      )

Escritório de Administração da Associação de Higiene Ambiental Iga Nambu Tel. 53-1120 (Rep.) Divisão de Promoção, Filial de Aoyama, Cidade de Iga, tel. 52-1112

Sempre 
faça um 
buraco

Latas
de aerosol

Almofadas, travesseiros, tapetes internos

Papel usado, pano usado

◎Coloque em um 
recipiente de plástico 
especial para óleo de 
cozinha usado.

◎Despeje-o com cuidado, 
sem derramar, para 
manter limpa a área ao 
redor da estação de 
recursos recicláveis. 

◎Cubra o papel com um lençol em dias de chuva para mantê-lo seco.
◎Solicitamos que as Associações de Pais e Mestres, grupos de crianças locais, etc. continuem ajudando com a coleta de papel e pano usados. (Existe um sistema de subsídio.)

Bicicleta
Triciclo

Fusuma, shoji
(Portas corrediças 
japonesas)

Forno de micro-ondas

Futon, cobertor

Tapete
Colchão

Mobília

Aquecedor
(Sempre esvazie todo o 
 querosene)

(Maio, agosto)

*A forma de contagem de alguns itens pode ser diferente. 

Sempre esvazie todo o gás dos isqueiros e 
coloque-os na “Caixa de Coleta Isqueiros” na 
estação de recursos recicláveis no dia de coleta 
de recursos recicláveis. 

Brinquedos (plástico), 
etc.

Panela elétrica de água 
quente, panela de arroz

Torradeira

Pilhas secas, 
pilhas tipo botão

Baterias de celular

Termômetros médicos, termômetros,
tubos �uorescentes, lâmpadas

Termômetros médicos, termômetros,
tubos �uorescentes, lâmpadas

◎Coloque termômetros médicos, 
termômetros, tubos fluorescentes e 
lâmpadas juntos em uma caixa.

◎Coloque-os para fora sem quebrá-los. Isso 
se aplica apenas a termômetros e 
termômetros médicos de mercúrio em vidro.

◎Coloque termômetros álcool líquido 
vermelho, lâmpadas e LEDs 
fluorescentes no “Lixo não incinerável”.

MetaisMetais

◎Pequenos produtos de 
metal. Descarte grandes 
produtos de metal como 
“Resíduos de grande 
porte”. 

Vidro laminado, xícaras, garrafas de
vidro quebradas, lâmpadas
quebradas, vasos
Vidro resistente ao calor
Frascos de vidro para cosméticos
(cor branca)
Lâmpadas LED, LEDs fluorescentes

Recipientes, xícaras e pacotes, bandejas brancas ou coloridas, 
recipientes de bentô, recipientes de macarrão instantâneo, caixas 
de ovos, espuma de estireno, caixas para envio de frutos do mar, 
recipientes de agentes desumidificantes, etc.

(transparente, marrom, 
outras cores)

O distrito de Kirigaoka tem suas próprias coletas, portanto a Associação 
de Higiene Ambiental Iga Nambu não coleta papel usado ou pano usado. 

Pano (lençóis, toalhas, lenços), roupas 
usadas (mesmo com zíperes e botões), 
tecido de lã, tecido sintético, algodão

◎Selecione apenas papelão 
com uma camada ondulada dentro.

◎Dobre e enrole transversalmente com 
barbante.

◎Remova qualquer fita de embalagem, espuma de 
estireno ou metais. 

◎Lave antes de colocar para fora.
◎Coloque para fora para que não se molhem.
◎Coloque em um saco semitransparente ou transparente.
◎Coloque a roupa interior no “Lixo não incinerável”.
◎Coloque cortinas no “Lixo não incinerável”

(Coloque cortinas de tecido grosso em “Resíduos de grande porte”). 

◎Lave e seque antes de cortar para abrir e 
alisar. Enrole transversalmente com 
barbante e estenda ordenadamente no chão.

◎Coloque caixas de saquê e pequenas caixas de suco que contenham 
material de alumínio dentro do “Lixo incinerável” (Você também pode 
usar caixas de reciclagem de recursos em grandes supermercados, etc.)

Brinquedos de pelúcia
Caso não caiba em 
um saco, é um lixo
de grande porte

(Outubro, janeiro) (Novembro, fevereiro) (Dezembro, março)

A partir de 1º de outubro de 2022

Pode-se conferir facilmente os dias da coleta de 
lixo da seu distrito, as categorias de classificação 

e a forma de descarte do lixo em seu smartphone. A taxa para 
verificação é por conta do usuário. Este aplicativo possui 
apenas uma versão em japonês. 

iPhone
Versão compatível:

versões posteriores a iOS 5.1 

Android
Versão compatível:

versões posteriores a Android 2.3

Código 2D para
download do

aplicativo

Classificação de lixo Estamos enviando o "Aplicativo sobre a classificação de lixo da cidade de Iga"!

Kirigaoka

Okugano
Parque Industrial
de Aoyama

To Tsu

Separação e 
descarte de lixo
Separação e 
descarte de lixo
Separação e 
descarte de lixo C
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Central de
Limpeza Iga Nambu

Grande estrada
           agrícola

Aoyama
Ground

Rte Nacional 165

Filial de Aoyama, cidade de Iga

Escola

Rota da Prefeitura
Linha Matsusaka-
Aoyama

Loja de DIY

Linha Kintetsu OsakaEstação Aoyamacho
Rte Nacional 422

Corpo de
Bombeiros


