
  Contato: Divisão de Meio Ambiente Industrial da Cidade de Tomika 
TEL  0574-54-2113 

Lixo incinerável 

 

Dias de coleta: Segunda-feira e Quinta-feira 

 

Local de coleta: Ponto de coleta de lixo incinerável 

 

Materiais que são recolhidos 

 Lixos de cozinha como restos de comidas e resíduos de vegetais, resíduos de fibra, fralda 

descartável, CD, fita de vídeo, fita cassete, isqueiro descartável, tubo de plástico (como de 

wasabi, maionese e pasta de dente), pedaço (aparas) de madeira, galho podado, madeira 

serrada quadrada etc. 

 

 

 

 Escreva o “Nome da associação de bairro” e o “Seu nome” no saco de lixo. 

 Escorra bem a água do lixo de cozinha.  

 Seque bem as árvores e plantas cortadas do jardim, antes de colocá-las para jogar. 

 Corte as madeiras serrada quadrada em tamanhos de até 3 cm de diâmetro e 30 cm 

de comprimento. 

 Descarte embalagem de ovos, recipiente de plástico, garrafa PET, isopor etc. como 

Materiais Recicláveis. 

 Em nossa cidade, “latas de bebidas e alimentos enlatados”, “garrafas de vidro 

de bebidas e alimentos”, “garrafas PET”, “bandejas de alimentos”, “pacotes de 

papel”, “recipientes de embalagens de plástico” e “recipientes de embalagens 

de papel” são descartados como materiais recicláveis. 

 

 

 

  

○○○ △△ △ 
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Quanto aos materias não incineráveis, a data de coleta difere entre “Metal” 

e “Vidro”, portanto separe os sacos. 

 

Erros frequentes  ► Errar o dia de descartar o lixo. 

(A data de coleta difere entre metal e vidro) 

         ► Usamos o mesmo tipo de saco para metal e vidro. 

(Separe os sacos para cada material) 

Metal Vidro 

Balde, guarda-chuva, faca de cozinha, 

panela, tampa de metal, bolsa escolar 

(randoseru), fogão elétrico etc. 

 

Copo, frascos de cosméticos, placa de vidro, 

lâmpada etc. 

 

 

Dias de coleta: uma vez no mês par 

   Local de coleta：Ponto de coleta de lixo não 

incinerável 

 

 Se não couber no saco de lixo da 

cidade, jogue-o como lixo de grande 

porte. 

 Descarte as latas de sucos e alimentos 

enlatados como materiais recicláveis 

(próprio para latas). 

Dias de coleta: uma vez no mês ímpar 

Local de coleta：Ponto de coleta de lixo não 

incinerável 

 

 Se não couber no saco de lixo da 

cidade, jogue-o como lixo de grande 

porte. 

 Descarte as garrafas de cerveja e de 

bebidas energéticas como materiais 

recicláveis (próprio para garrafas). 

Se não descartar de forma correta, não será recolhido. 

  

○○○ ○○○ △△ △ △△ △ 
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Quanto aos materias recicláveis, a data de coleta difere entre “Lata” e “Garrafa”, 

portanto separe os sacos. 

 

Erros frequentes  ► Errar o dia de descartar o lixo. 

(A data de coleta difere entre lata e garrafa) 

        ► Usamos o mesmo tipo de saco para lata e garrafa. 

(Separe os sacos para cada material) 

 

Latas de bebidas e 
alimentos enlatados 

Garrafas de bebidas 

Lata de suco, lata de cerveja, lata de 

alimentos enlatados e doces etc.

 

Garrafa de cerveja, garrafa isshoubin 1,8L 

(garrafa de saquê), garrafa de vinho, frasco 

de medicamentos, frasco de bebidas 

nutritivas etc. 

 

Dias de coleta: uma vez no mês par 

Local de coleta：Ponto de coleta de lixo não 

incinerável 

 

 Esvazie e enxague com água a lata 

antes de descartar. 

 Não amasse a lata.  

 Não há necessidade de separar latas de 

alumínio e aço. 

Dias de coleta: uma vez no mês impar 

Local de coleta：Ponto de coleta de lixo não 

incinerável 

 

 Descarte sem a tampa.  

 Esvazie e enxague com água a garrafa 

antes de descartar. 

 Não há necessidade de tirar o rótulo.  

 Se a garrafa estiver muito suja ou 

quebrada, descarte-a como material não 

incinerável (na categoria de vidro). 

Se não descartar de forma correta, não será recolhido. 

  

○○○ ○○○ △△ △ △△ △ 
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Material Reciclável 

Dias de coleta: Duas vezes por mês aos domingos, das 9h às 12h 

Local de coleta: Ponto de coleta de lixo da prefeitura ou nos Centros Comunitários de 

Higashi kouminkan, Nishi kouminkan e Minami kouminkan  

※O local de coleta varia dependendo da data de coleta. Por favor, verifique o Calendário 

da Cidade de Tomika. 

Não há saco de lixo designado. Descarte-o diretamente ao local de coleta no dia da coleta. 

 

Garrafa PET 

Garrafa pet de suco, chá, mirin, etc. 

 Retire a tampa e o rótulo. 

 Enxague com água antes de descartar.  

 

 

Bandeja de alimentos 

Bandeja de alimentos e isopor 

 Retire o rótulo e o adesivo.  

 Enxague com água antes de descartar. 

 Os quebrados também são recolhidos. 

 

Caixa de papel 

Caixa de leite, suco, etc.  

 Enxague com água e seque bem antes 

de descartar. 

 Abra a embalagem.  

 Se o interior da embalagem for 

revestido com papel alumínio, 

descarte-o como lixo incinerável. 

 

Embalagem e recipiente de plástico 

Embalagem e recipiente de plástico, sacola 

plástica, tampa de plástico, rede etc. 

 Enxague com água e remova a sujeira 

antes de descartar.  

 

Embalagem e recipiente de papel 

Caixa de papel, caixa de lenço de papel, 

sacola de papel, papel de embrulho etc.  

 Retire todo material que não seja de 

papel antes de descartar. 

 Junte o papel e amarre-o com um 

barbante ou coloque-o em um saco 

antes de descartar.  
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Lixo de grande porte 

Dias de coleta: Uma vez por mês (data de coleta de lixo não incinerável) 

Local de coleta: Ponto de coleta de lixo não incinerável 

 

Materiais que são recolhidos 

Lixo de grande porte que não cabe no saco de lixo designado da cidade, limitado até 150 

cm x 80 cm x 60 cm. 

 

Edredom, cobertor, tapete, tatame, móveis de madeira, ventilador, fogão a gás, 

aquecedor, bicicleta, varal de estender roupas, placa de ferro de zinco, equipamento de 

esqui etc. 

(Os materiais como bicicleta, varal de estender roupas, placa de ferro de zinco, tábua de 

esqui, cano ou tubo, são recolhidos mesmo que o tamanho especificado excedam. Porém, 

o material como varal e tubo, devem ser cortados para 230 cm ou menos.)  

 
 

 Cole um adesivo específico de lixo de grande porte e escreva o “nome do material”, 

“nome da associação de bairro” e o “seu nome”.    

 

 A madeira com até 10 cm de diâmetro e 1 m de comprimento é tratada como lixo de 

grande porte. 

 

 Pode amarrar o futon e placa de ferro de zinco em um só, nesse caso é possível 

descartar até 30 kg com apenas um adesivo de lixo de grande porte.  

 

 Para os materiais que excedam o tamanho especificado (150 cm x 80 cm x 60 cm), 

entre em contato diretamente com a empresa autorizada pela cidade.  

  

  

 

 

  

Empresa autorizada pela cidade 

  Komori Sangyo     TEL 0574-54-2183 

Hashimoto         TEL 0574-63-1111 

○○○ △△ △ 

□□□□ 
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Cerâmica e Entulho  

Dias de coleta: Três vezes por ano (julho, novembro e março), das 7h às 12h 

※ Verifique o calendário da cidade de Tomika.  

 

Local de coleta: Estacionamento da prefeitura de Tomika 

 

Materiais que são recolhidos 

Cerâmica setomono (artigos de cerâmicas), chawan (tigelas de chá), telha, bloco, peça de 

concreto, vaso de planta de cerâmica etc.  

 

 

 

 

 Duas maneiras de descartar cerâmicas e entulhos.  

① Adquira o “saco de lixo para cerâmicas e entulhos” com antecedência e coloque-o no 

saco para descartar.  

② Coloque em um saco comum e pague uma taxa no dia da coleta de acordo com o 

peso. 

 

 Não há necessidade de separar o saco de cerâmica e entulho. 

 

 Não podem ser coletados concretos com reforço de barras de ferros, pedras etc. 

〇〇〇  △△△ 


