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O lixo deve ser colocado no ponto de coleta designado na manhã do dia da coleta (até as 8 da manhã). A coleta está 

também disponível nos feriados públicos. 

Mantenha os pontos de coleta limpos cooperando com outros usuários. 

Lixo queimável Duas vezes por semana * Se a maior parte da parte principal do objeto estiver no saco designado 

(amarelo), pode ser descartado como lixo queimável. 

Resíduos alimentares, cascas e cálices de hortaliças, espinhas de peixe, conchas de moluscos, cascas de ovos, etc. 

Lenços de papel usados, papel sujo, fraldas, fotografias, recibos, papel vinílico, etc. 

Por favor, dobrar o futon (edredão/acolchoado) e os tapetes a um comprimento inferior a um metro, amarrá-los e 

descartá-los. 

Por favor, descartar roupas velhas sujas, recipientes sujos de maionese, pasta de dentes, etc. mesmo que tenha 

símbolo de reciclagem de plástico ou produtos de plástico (sem o símbolo de reciclagem de plástico) como lixo 

queimável. 

 

 

 

 

 

Lixo não queimável Uma vez por mês * Pode ser descartado como lixo não queimável se a maior parte da unidade 

estiver num saco designado (transparente). 

Vidro, lâmpadas, lâmpadas fluorescentes, espelhos, latas e garrafas vazias para produtos que não sejam comestíveis, 

louças, guarda-chuvas, panelas, frigideiras, facas, etc. 

Os aparelhos de ar condicionado, televisores, frigoríficos, máquinas de lavar roupa e computadores não podem ser 

descartados. 

 

 

 

 

Recipientes e embalagens de plástico Uma vez por semana *Por favor, colocar em sacos designados (verde claro). 

Sacos de supermercados, lojas de conveniência, etc., filmes externos de salgadinhos, massa de ramen, etc., sacos de 

legumes, alimentos congelados, etc. 

Bandejas para alimentos frescos, recipientes para lanches vendidos em lojas de conveniência, isopor utilizado como 

material de amortecimento. 

Embalagens de ovos, tofu, pudins, copos para ramen instantâneo, etc. *Lave levemente. 

Recipientes de detergente e garrafas de óleo de cozinha lavados e limpos, tampas e rótulos de garrafas PET, etc. 

 

 

 

 

 

Latas e garrafas vazias duas vezes por mês * Isto aplica-se para as latas e garrafas de bebidas e produtos 

alimentares de uso doméstico. 

*Retirar as tampas e esvaziar o conteúdo. Lavá-las com água. 

Por favor, certifique-se de separar as latas vazias (cesto laranja) de garrafas vazias (cesto azul claro). *Não 

são necessários sacos. 
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Papéis usados Duas vezes por mês *Por favor separá-los por tipo, amarrá-los antes de descartar. O papel é 

recolhido mesmo em caso de chuva. 

Jornais, anúncios e panfletos podem ser descartados juntos. 

Por favor, esmagar e achatar caixas de papelão. 

Revistas podem ser descartados amarrados com outros papéis  

diversos inseridos neles. Revistas e outros papéis diversos podem  

ser colocados em sacos de papel ou envelopes. 

 

Roupas usadas Duas vezes por mês *Descarte por favor estes artigos em saco com o conteúdo visível 

disponível no mercado e que não seja designado pela  

cidade de Owariasahi. 

Camisetas, calças, saias, roupa íntima, meias, pulôver,  

cobertores, lençóis e toalhas. 

Por favor, descartar artigos muito sujos, casacos puffer,  

cortinas, etc., em lixo queimável. 

 

Materiais perigosos e inflamáveis Uma vez por mês  

Baterias recarregáveis *Por favor colocar num saco com conteúdo visível disponível no mercado e que não 

seja o saco do lixo designado pela cidade de Owariasahi e colocar no cesto. 

São coletadas baterias recarregáveis (baterias de lítio-íon, baterias de níquel-cádmio, baterias de níquel), 

baterias móveis, cigarros aquecidos (incluindo carregadores) e cigarros electrônicos. *As pilhas secas 

descartáveis não são alvo para a coleta. 

*Os produtos dos quais as baterias recarregáveis não podem ser removidas devem ser descartados como 

"pequenos aparelhos domésticos". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latas de spray e cartuchos de gás *Por favor, coloque-os num cesto. 

Certifique-se de esvaziar o seu conteúdo e de retirar o gás. Por favor, não os fure. 

Latas de spray (desodorizantes, inseticidas, produtos para cabelo, etc.)  

e cartuchos de gás (outros tipos de botijas de gás não podem ser descartados). 

 

Garrafas PET Sempre *Não podem ser coletadas nos pontos de coleta Os cestos de coleta estão disponíveis 

na prefeitura municipal, centros comunitários e hiperpermercados. 

(1) Retirar as tampas e rótulos (descartar como recipientes e embalagens de plástico) (2) Lavar com água 

(3) Esmagar com o pé (4) Pôr no cesto de coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações. 

Seção de Redução de Resíduos, Divisão Ambiental, Prefeitura Municipal de Owariasahi 0561-76-8135 

 

 

 

 

 


