
Coleta de lixo na Cidade de Yuki 

・O lixo doméstico deve ser colocado 

 até as 8:00 do dia estipulado, no local determinado. 

 Não pode colocar em dias que não sejam os dias estipulados. 

 Por favor, colabore com a higiene do local de coleta.  

・Pergunte à pessoa do seu bairro (dono ou zelador)por onde fica o local determinado de 

coleta do lixo.  

・O saco de lixo deve ser transparente ou parcialmente transparente cujo conteúdo se ja 

visível. 

・O saco de lixo deve ter um tamanho (volume) que possa ser recolhido com uma mão só.  

・O saco de lixo deve estar propriamente vedado.  

Cuidado: Colocar o lixo no local que não seja local determinado é um crime (descarga  

illegal). Observe as regras da coleta de lixo. 

 

 

Lixo inflamável （2 vezes por semana） 

・As datas de coleta serão 【na segunda e quinta】  ou 【na terça e sexta】 , variando 

conforme a região. Confirme qual é sua regiao. 

・Consulte o seguinte sobre o lixo inflamável.  

 Lixo de cozinha, restos de papel, artigos de plástico,futons e cobertores (devem ser 

dobrados ligado com uma corda), e restos de madeira (galhos podados com diâmetro 

inferior a 10 cm e comprimento inferior a 50 cm,e deve ter um volume que possa ser 

recolhido com uma mão só). 

 

 

 

 

 

 

 

Lixo não inflamável （2 vezes por mês,primeira e terçeira quarta）・

Consulte o seguinte sobre o lixo não inflamável.Objetos e artigos de vidro, cerámicas, 

aparelhospequenos, metais, etc. 

※Em princípio, a peça mais longa deve ser de 30 cm ou menos.  
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ポルトガル語（ごみ）  



Cuidado: Como colocar frascos de spray e bombinhas de gás. 

①Usar até o final. ②Perfurar um buraco. ③Colocar no saco diferente 

de outros sacos de lixo não inflamáveis 

Cuidado: Como colocar Isqueiro descartável. 

①Usar até o final. ②Colocar no saco diferente de outros sacos 

de lixo não inflamáveis.       

 

 

 

Lixo volumoso（1 vez por mês） 

・Lixo volumoso é mobílias pequenas，bicicletas, aparelhos 

  eletrodomésticos, etc. 

・Confirma a data de coleta com o calendário de  ambiente-kankyo calendar. 

 

 

 

 

Cuidado: Televisão, ar condicionado, geladeira, máquina de lavar  

roupas, secadora de roupas, e computador não poderão ser  

recolhidos. Pede uma empresa especializada.   

 

 

Coisas que não podem ser colocadas no local de coleta de lixo 

・ 4 itens de aparelhos eletrodomésticos (TV, Ar condicionado, Geladeira ou Freezer, 

Máquina de lavar roupa ou Secador de roupas), computador,  Pneus, baterias de 

automóvel, pesticidas, tintas, frascos conteúdo restos de protudots  quimicos, mobílias 

grandes, cinzas queimadas, extintores, resíduos de negócios, resíduos industriais, etc. 

 

, 
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Coleta de lixo reciclável na Cidade de Yuki 

※Como há caso que o local de coleta de lixo reciclável e o local de coleta de lixo doméstico 

são diferentes, confirme sem falta por favor.  

※ Em princípio, não há nenhum o local de coleta de lixo reciclável no apartamento.  

Portanto, use ativamente a estação de reciclagem das 24 horas. 

 

 

Itens comuns 

・O lixo reciclável deve ser colocado até as 8:00 do dia estipulado. 

・Não coloque na cesta com o estado que foi colocado no saco.  

(Exceto roupas). 

・Esvazie o conteúdo e lave ligeiramente com água. 

 

 

Ao colocar as latas: 

・Confirmar a marca de reciclagem de 

 "アルミ (alumínio)" e "スチール (aço)" de  

latas de alumínio e latas de aço e separa-las. 

 

 

 

・Remover tampas e etiquetas em garrafas de PET sem falta. 

・Garrafas de PET que podem ser colocadas apenas são de  

bebidas e molho de soja.  

・Confirmar a marca de reciclagem de "PET" .  

 

 

 

・Bandejas brancas que podem ser colocadas apenas são de brancos isopores. 

・Bandejas isopores podem ser quebrado facilmente à mão. 

 

 

・Outros tipos de plásticos tais como 

Bandejas com padrões e cores 

Recipientes plásticos de cup ramen   devem ser transferido de saco que você traga, e  

Pacote transparente de ovos         colocado em um saco exclusivo. 

※Confirmar a marca de reciclagem de "プラ (plástico)" .  
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Ao colocar os papeis:  

・Jornais, revistas, papelões de ondulado, papelejos, pacotes papeis 

  devem ser separados e amarrados cada um com uma corda. 

・Devem ter um volume que possa ser recolhido  

com uma mão só. 

・Roupas devem ser colocada em um saco de  

  modo a não se molhar pela chuva. 

 

 

 

 

 

 

Ao colocar as garrafas: 

・Garrafas de cerveja e garrafas de isshou são limitados 

das que não estão quebrados ou trincados. 

 

 

・Garrafas de isshou são limitados das que de sake. 

※Garrafas de óleo, molho, vinagre não podem ser colocadas como uma garrafa de isshou. 

Coloque as garrafas classificando por cor－ transparentes, marroms e outras cores. 

・Não remova as etiquetas das garrafas . 

・Faça completamente a classificação da cor(transparentes, marroms e outras cores).  

(Quando é difícil avaliar de se transparente, pode classificar como uma garrafa de outra 

cor). 

 

 

 

 

 

Ao colocar os lixos nocivos:  

・Coloque as pilhas secas em uma cesta amarela. 

・Coloque as lâmpadas fluorescentes em uma cesta azul. 

※ lâmpadas fluorescentes quebradas, LEDs, e lâmpadas incandescentes são lixos não 

inflamáeveis. 
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Estação de Reciclagem das 24 horas 

※Não pode colocar além dos itens especificados (lixo inflamável, lixo não inflamável,  

  lixo volumoso, e lixo nocivo). 

◇Antigo prédio do governo da prefeitura do◇  

 Itens especificados：Latas de alumínio, latas de aço, garrafas de PET, e outros 

plásticos.  

                   Garrafas de um shou, garrafas de cerveja, garrafas transparentes, 

garrafas marroms, garrafas de outras cores. 

 

 

 

←By registering this QR code, the map will open. 
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Coleta de lixo reciclável na Cidade de Yuki 

※ Em princípio, não há nenhum o local de coleta de lixo reciclável no apartamento.  

Portanto, use ativamente a estação de reciclagem das 24 horas. 

Itens comuns 

・Não coloque na cesta com o estado que foi colocado no saco.  

・Esvazie o conteúdo e lave ligeiramente com água. 

 

Ao colocar as latas: 

・Confirmar a marca de reciclagem de  

"アルミ (alumínio)" e "スチール (aço)" de  

latas de alumínio e latas de aço e separa-las. 

・Remover tampas e etiquetas em garrafas de PET sem falta. 

・Garrafas de PET que podem ser colocadas apenas são debebidas e molho  

de soja. 

・Confirmar a marca de reciclagem de "PET" .  

・Bandejas brancas que podem ser colocadas apenas são de brancos isopores. 

・Bandejas isopores podem ser quebrado à mão. 

・Outros tipos de plásticos tais como 

Bandejas com padrões e cores 

Recipientes plásticos de cup ramen   devem ser transferido de saco que você traga, e  

Pacote transparente de ovos         colocado em um saco exclusivo.  

※Confirmar a marca de reciclagem de "プラ (plástico)" .  

 

 

  

Ao colocar as garrafas: 

・Garrafas de cerveja e garrafas de isshou são limitados 

das que não estão quebrados ou trincados. 

・Garrafas de isshou são limitados das que de sake. 

※Garrafas de óleo, molho, vinagre não podem ser colocadas como uma garrafa de isshou. 

Coloque as garrafas classificando por cor－ transparentes, marroms e outras cores. 

・Não remova as etiquetas das garrafas . 

・Faça completamente a classificação da cor(transparentes, marroms e outras cores).  

(Quando é difícil avaliar de se transparente, pode classificar como uma garrafa de outra 

cor). 
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