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produtos de couro,
de plástico, de borracha,
de esponja, de isopor, etc.
tapete pequeno, fita cassete, 
fita de video, CD, DVD, 
isqueiro de plastico, cairo 
descartável, etc

- 2 -



- 3 -



08h45

- 4 -



Lista de artigos de lixo volumoso
※ Se um dos lados do material (largura, profundidade e altura) exceder a um metro, é 
considerado “lixo grande”

ObservaçãoArtigo Observação Artigo
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Ferro de passar

Amplificador

Exaustor (※1) 

Projetor 

Aparelho de som automotivo

Umidificador de ambiente

Câmera

Purificador de ambiente

Aparelho de som 

CD Player

Triturador de papéis

Lustres

Desumidificador de ambiente

Aquecedor 

(elétrico, gás, querosene) 

Caixa acústica 

Prensa para calça

Ventilador

Sem a função resfriador

Somente de uso doméstico

Retirar as pilhas e querosene

DVD Player

Cobertor/edredon elétrico

Abajur 

Lâmpada de filamento 

Pilha

Ferramenta elétrica

Aparelho de telefone

Relógio 

Secador

Impressora

Aquecedor halógeno

Máquina de fax

Aquecedores fan heater

(elétricos, gás, querosene) 

Barbeador

Máquina de vídeo 

Secador de edredon

Rádio / rádio cassete

Retirar as pilhas e querosene

Levar as pilhas recarregáveis à lojas 
especializadas

Não coletamos nem processamos 
ferramentas de uso industrial

Não coletamos nem processamos 
impressoras de uso industrial

Não coletamos nem processamos 
máquinas de fax de uso industrial

Aspirador de pó

Tostadeira e forno 

Barril / tina

Fogão convencional 

Microondas

Fogão portátil

Exaustor 

Carrinho de cozinha

Armário

Espeto 

Cafeteira

Caneca

 

Louça

Passador 

Shichirin 

Filtro 

Secador de louça 

Cantil 

Máquina de raspadinha 
(uso doméstico) 

Armazenador de arroz 
(uso doméstico)

Inclusive os portáteis

Retirar as pilhas

Retirar o cartucho de gás

De metal 

De cerâmica, de metal

De metal 

De cerâmica, de metal 

De metal 

De metal 

Processador de texto 

Arrozeira 

Suribachi (moedor) 

Tina para lavar roupas

Bucha

Chawan (pequena tigela) 

Tostadeira 

Panela 

Balança 

Frigideira 

Máquina de fazer pão 

Faca

Garrafa térmica 

Frigideira elétrica 

Tábua de carne 

Liquidificador 

Chaleira 

Pote para ferver água (※1) 

Máquina de beneficiamento 
de arroz

Máquinas para cozinhar 
alimentos a vapor

De metal

De cerâmica 

De madeira 

Retirar as pilhas

De ferro, de alumínio, de cerâmica, 
etc. 

Embrulhar para não oferecer perigo

 (※1) Quando solicitar a coleta a alguma empresa especializada, solicite também o seu processamento. 
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Lista de artigos de lixo volumoso
※ Se um dos lados do material (largura, profundidade e altura) exceder a um metro, será 

considerado “lixo grande”.
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Cadeira, almofada 

Colchão d’água 

(sem a armação) 

Sistema com tatami

Roller skate 

Caixa de brinquedos 

Aparelho de karaokê

Vídeo game 

Barco de borracha 

Tripé 

Triciclo

Kotatsu 
(mesa com aquecedor)

Monociclo
 (para esporte)

Equipamento de proteção 
de Kendô

Ferramenta e caixa de 
ferramentas

ObservaçãoArtigo Observação Artigo

Extrair a água

De metal, de madeira

Martelo, chave de fenda, etc. 

Para câmeras

Somente infantil 

Game de mesa é considerado Lixo 
Grande

Armário para televisão

Edredon 

Colchão 

Rack

Carrinho de cozinha 

Botas de esqui e skate

Prancha de skate 

Máquina de datilografia 

Corrente para pneus 

Gaiola

Bola

Pedras de mahjong 

Caixas para insetos 

Patins

Cadeira de segurança para 
crianças 

De uretano, de esponja

De uso doméstico 

De plástico, de borracha

De baseball

De metal 

Tábua de passar roupa

Mala attaché 

Sapatos de segurança

Antena interna/externa

Galão Itto (18 litros) 

Vasos de plantas 

Ornamentos 

Trilho de cortina

Lanterna

Espelho 

Moldura de quadro 

Porta guarda-chuva

Vaso

Lâmina de depilação 

Caixa de madeira 

Cofre 

Caixa térmica 

Bomba de ar 

Piso emborrachado 

Esteira 

Macaco mecânico 

Caixa

Regador

De metal 

Vazio

De cerâmica e similares

Somente os portáteis

Jogar vazia

De metal 

Não coletamos nem processamos a terra

Embrulhar para não oferecer perigo

Não coletamos nem processamos os 
macacos hidráulicos

Mala de viagem 

Pedra suzuri (tinteiro)

Mesa de desenho 

Galhos

Tesoura para poda

Termômetro 

Carrinho plataforma 

Balança 

Máquina de compostagem 

Balde

Bolinhas de gude 

Persiana

Peso para papel 

Painel de madeira compensada

Banheira para bebê

Carretel com mangueira 

Andador 

Grampeador 

Tapete elétrico 

Madeira (※2) 

Isqueiro

Luminária 

Lupa 

Controle remoto

Embrulhar para não oferecer perigo

Medidores de saúde, etc. 

De metal 

De metal

Jogar o isqueiro descartável em “lixo geral”

Não coletamos nem processamos 
de as mesas de uso industrial

Comprimento de menos de 1 
metro e diâmetro inferior a 10 cm

(※2)
Troncos e pedaços de madeira com mais de um metro e diâmetro superior a 10 cm não são coletados nem processados pela prefeitura. 
Os painéis de madeira com mais de um metro de comprimento, mais de 5 cm de espessura e mais de 30 cm de largura não são coletados nem 
processados pela prefeitura.
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08h45

Sobre os residuos resultantes da limpeza comunitaria nas valas, parque e outras area 

publicas pela comunidade local, entre em contato com o Departamento de Incentivo ao

Setor dos assuntos gerais do meio ambiente (Tel: 072-807-6211) 
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As solicitacoes efetuadas de segunda a sexta ate as 16h00, serao recolhidos no mesmo dia. 

O recolhimento das outras solicitacoes sera realizado de manha no dia seguinte. Entretanto, 

o recolhimento das solicitacoes feitas na sexta-feira, depois das 16h00, sera realizado na 

segunda-feira, no periodo da manha. 
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072-807-6211
Setor dos assuntos gerais do meio ambiente Departamento do 
Meio Ambiente (Fabrica de tratamento de resíduo do Hotanigawa)
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Derupisu

Cleans

Sumiyoshi Eco Sapoto

Hirakata Neturubino

Urban Keep

Career Techno

Cosmic

Toshi Create

072-859-0300

072-864-0082

072-859-5831

072-868-3022

072-866-0407

072-857-0011

072-808-9108

072-898-4455
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¥ 2,484

(Imposto incluso)

¥ 972

(Imposto incluso)

Menos de 15 polegadas
¥ 1,836

Mais de 16 polegadas
¥ 2,916

     (Imposto incluso)

Menos de 170 litros
¥ 3,672

Mais de 171 litros
¥ 4,644

(Imposto incluso)

TV  (CRT, Tipo de LCD e 
Fórmula Plasma)

Máquina de lavar roupas
(Inclui máquina de secador) Geladeira e freezer Ar condicionado

Caso não é mais necessário itens de alvo de reciculagem de eletrodoméstico

Solicitação às lojas revendedo-
ras
No momento da entrega

Pagar a (coleta / tarifa de trans-
porte + tarifa de reciclagem)

A loja revendedora retira o artigo
eletrodoméstico em sua casa e 
transporta até o local determinado
pelos fabricantes.

Caso trazem lixos ao lugar 
indicado para coletar

Determinado Pager 
antecipadamente a tarifa de
reciclagem no correio. 

Verificar o fabricante, confirmar o 
horário de atendimento e trans-
portar pessoalmente até o 
local determinado.
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Coleção

Loja de 

eletrodómestico

A coleção de lixos 

que ficam na casa 

sua, ao lugar 

indicado para 

coletar os lixos

              Trazendo

Por favor consulte sempre horário 

de receber lixos no lugar indicado, 

caso você quiser trazer lixos.

Lugar indicado para 

coletar lixos

* Não coletamos lixos

  está permitido que 

  somente tragam lixos

* Podem trazer lixos 

  dos quaisquer 

  fabricantes

Kofuji Distribuicão Cia., 

Ltd.

3-45-1 Kasuganishimachi,

Cidade de Hirakata 

Tel: 072-808-3611

Transporte

0120-319-640

As tarifas variam conforme o fabricante.  Maiores informações, no centro de atendimento dos
fabricantes ou nas lojas revendedoras.

Maiores informações: Associação de Eletrodomésticos 
(Central de emissão de cupons para reciclagem de eletrodomésticos)

Item

Computadores Pessoais
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Informações sobre coleta, redução de lixo, reciclagem e assistência sobre coleta
 ・・・Posto de Redução de Lixo  Tel.: 072-849-7969

Informações sobre visitas às instalações de processamento de lixo
・・・Fabrica de tratamento de resíduo do Hotanigawa  Tel.: 072-849-0200

Fabrica de tratamento de resíduo do Tôbu  Tel.: 072-858-6962

Informações sobre as tarifas de processamento de lixo ・・・Setor dos assuntos gerais do meio ambiente  Tel.: 072-807-6211

Informações sobre a limpeza comunitária das valas, parque e outras áreas comunitárias pela comunidade local
Programa de adaptação ・・・Setor de manutençao do meio ambiente Tel.: 050-7102-6006
Entretanto, a responsabilidade do processamento dos resíduos da limpeza dos condomínios públicos e
privados será do administrador de cada condomínio.

Informações sobre a limpeza das valas das estradas municipais
・・・Setor de conservação de estradas e rios  Tel.: 072-841-1476

Informações sobre a limpeza dos parques regionais e espaço para crianças
・・・Setor de propulsão de conservar parques e areas verdes  Tel.: 072-841-1482

Informações sobre a limpeza da tubulação de água e esgoto
・・・Depto. de manutenção das instalações de água e esgoto  Tel.: 072-841-1221 (PABX)

Informações sobre a limpeza dos rios Funahashi-gawa, Hotani-gawa e Amano-gawa, e as rodovias municipais e nacionais
(Exceto a Rota 1 e rodovia municipal Daini Keihan)

・・・Secretaria de Hirakata do Departamento de Obras e Construções de Osaka  Tel: 072-844-1331 (PABX)

Em locais públicos como rodovias, parques e canalização
Programa de adaptação ・・・Setor dos assuntos gerais do meio ambiente  Tel.: 072-807-6211

Em locais públicos como rodovias, parques e canalização e terrenos particulares
・・・Delegacia de Hirakata  Tel.: 072-845-1234 (PABX)

Delegacia de Katano  Tel.: 072-891-1234 (PABX)

Nos cestos de lixo coletivo ・・・Posto de Redução de Lixo  Tel.: 072-849-7969

Nos rios Funabashi-gawa, Hotani-gawa e Amano-gawa ou nas rodovias municipal e nacional
(Exceto a Rota 1 e rodovia municipal Daini Keihan)

・・・Secretaria de Hirakata do Departamento de Obras e Construções de Osaka  Tel.:072-844-1331 (PABX)

No rio Yodo-gawa ・・・Agência de Hirakata de escritório do rio Yodogawa do Ministério 
da Terra, Infra-estrutura e Transporte  Tel.: 072-841-5362

(À noite) Secretaria de Administração do rio Yodogawa  Tel.: 072-843-2861

Pontos de informações sobre a limpeza regional

Pontos de informações sobre lixo, limpeza regional e
despejo ilegal de resíduos

Pontos de informações sobre o despejo ilegal de lixo

Departamento do Meio Ambiente de Hirakata
Código postal 573-1162
Taguchi 5 chome 1-1, Hirakata
URL: http://www.city.hirakata.osaka.jp
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