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Lixo nocivoLixo nocivoComo jogarComo jogar
●Bateria portátil recarregável
●Eletrodoméstico com bateria portátil 
　recarregável de difícil remoção

Lixo perigosoLixo perigosoComo jogarComo jogar

Alterações nos itens do Lixo de Grande Porte (Triturável) como “Lixo nocivo”.

Janeiro de 2023 em diante

Iniciará a coleta seletiva da Bateria portátil recarregável.Iniciará a coleta seletiva da Bateria portátil recarregável.

※Solicitamos que colabore o máximo possível na coleta seletiva da Bateria portátil recarregável, etc., durante o experimento 
(janeiro a março de 2023) e após as alterações. 

Experimento ··· Janeiro de 2023
Prática ······· Abril de 2023

Contato
Kameyama City Sōgō Kankyō Center
Sangyō Kankyō-bu Kankyō-ka Haikibutsu Taisaku Group
〒519-0166　Kameyama-shi, Fuke-chō 442　TEL：0595-82-8081　FAX：0595-82-4435

Lixo de 
Grande Porte
(Triturável)

Dias da coletaDias da coleta

Na quarta-feira da 1a e 3a semana do mês
●Bairro A

Na quarta-feira da 2a e 4a semana do mês
●Bairro B

※Os dias de coleta sofrem alterações quando há feriados.
　Mais detalhes consulte o calendário de lixo.

Jogar em saco plástico transparente, 
separando por tipo de lixo.

※Tomar muito cuidado ao manusear para não quebrar a Lâmpada 
fluorescente, o Termômetro corporal de mercúrio, 

　o Esfigmomanômetro de mercúrio e o Termômetro de mercúrio, pois 
são frágeis e se quebrarem, o mercúrio pode  escorrer e espalhar.

Isolar com fita adesiva os terminais da 
“Bateria portátil recarregável” e da 
“Bateria mobile”.
※Principalmente por serem altamente inflamáveis.
※Deixar bem visível o símbolo de reciclagem.

1

O eletrodoméstico recarregável que 
não couber no saco plástico, escrever 
“Jūdenshiki kaden”, colar no aparelho 
e descartar desta forma.

3

A “Bateria portátil recarregável” e o 
“Eletrodoméstico com bateria portátil 
recarregável de difícil remoção” , 
podem ser descartadas no mesmo 
saco plástico transparente.

2
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Alterações dos itens “Lixo Nocivo” no Lixo de Grande Porte 
(Triturável) da seguinte forma.

AlteraçõesAlterações

Detalhes, nas páginas 2 e 3

Até então, era considerado somente os itens suspeitos com mercúrio, mas atualmente algumas substâncias não são 
consideradas como tóxica, portanto, alguns itens serão alterados para “Lixo nocivo” , baseado nas “Diretrizes para 
coleta seletiva domiciliar de resíduo com mercúrio” pelo Ministério do Meio Ambiente. 

１ O espelho deixará de ser “Lixo nocivo”.
→ Jogar junto com outros tipos de “Lixo de Grande Porte”.

２
Além do Termômetro corporal de mercúrio, o Esfigmomanômetro 
(medidor de pressão arterial) de mercúrio e o Termômetro de 
mercúrio foram adicionados na lista como “Lixo nocivo”.

3 As Pilhas, baterias, etc. (exceto as recarregáveis), 
são consideradas como “Lixo nocivo”. （Algumas pilhas, baterias, etc. não serão coletas.）

Lâmpada
fluorescente

Termômetro corporal de mercúrio,
Esfigmomanômetro de mercúrio,

Termômetro de mercúrio

Pilhas, baterias, etc. ,
não recarregáveis 

Acréscimo no Lixo de Grande Porte (Triturável) a “Bateria 
portátil recarregável” e do “Eletrodoméstico com bateria 

portátil recarregável de difícil remoção” como “Lixo perigoso”.

Detalhes, nas páginas 2 e 3

AcréscimosAcréscimos

Ultimamente está aumentando os acidentes de incêndios em todo o país, 
com baterias recarregáveis que se inflam devido ao impacto durante a 
operação de trituração ou na coleta do lixo. 
Para evitar acidentes de incêndio e fazer o tratamento adequado com 
segurança, serão coletados no Lixo de Grande Porte (Triturável) a Bateria 
portátil recarregável e o Eletrodoméstico com bateria portátil recarregável 
de difícil remoção, como “Lixo perigoso”.

São baterias portáteis utilizadas em muitos produtos em 
nosso cotidiano, podendo usá-las repetidamente quando 
recarregadas.
O símbolo de reciclagem está indicado na maioria das 
baterias portáteis recarregáveis.

Bateria portátil recarregável Bateria de íons de lítio

Bateria de hidreto metálico de níquel Bateria de níquel cádmio

Fonte：Associação Japonesa de 
           Reciclagem de Recipientes e Embalagens

Caminhão de lixo
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Esfigmomanômetro
de mercúrio

Termômetro de
mercúrio

Termômetro corporal
de mercúrio

※Descartar em saco plástico transparente.
※Manusear com muito cuidado para não quebrar, pois como 
são frágeis e se quebrar, o mercúrio pode escorrer e espalhar.

Além do Termômetro corporal de mercúrio, 
foram adicionados o Esfigmomanômetro 
(medidor de pressão arterial) de mercúrio 
e o Termômetro de mercúrio.

São consideradas: pilhas, baterias, etc. 
(exceto as recarregáveis).

Bateria de chumbo-ácido, 
Bateria de chumbo
（Bateria de automóvel, etc.）
Levar diretamente ao Sōgō Kankyō Center.

Pilha

Bateria de 
moeda

Bateria de 
botão

Bateria de 
lítio

Exceto

Acréscimo da “Bateria portátil recarregável” 
removível do eletrodoméstico.

※Dependendo do fabricante a indicação e o 
　posicionamento do símbolo de reciclagem difere.
　Há símbolo de reciclagem que não é colorido.

※Jogar a bateria removida do eletrodoméstico junto 
com outros tipos de “Lixo de Grande Porte”.

Bateria de íons
de lítio

Bateria de hidreto
metálico de níquel

Bateria de
níquel cádmio

Lixo de Grande
Porte (Triturável)

Lixo perigoso

Será acrescida no Lixo de Grande Porte (Triturável) a Bateria portátil recarregável, etc. 
como “Lixo perigoso” ; e alterações de itens do “Lixo nocivo”.
Será acrescida no Lixo de Grande Porte (Triturável) a Bateria portátil recarregável, etc. 
como “Lixo perigoso” ; e alterações de itens do “Lixo nocivo”.
Será acrescida no Lixo de Grande Porte (Triturável) a Bateria portátil recarregável, etc. 
como “Lixo perigoso” ; e alterações de itens do “Lixo nocivo”.
Será acrescida no Lixo de Grande Porte (Triturável) a Bateria portátil recarregável, etc. 
como “Lixo perigoso” ; e alterações de itens do “Lixo nocivo”.

Até final de dezembro de 2022Antes das alterações Após as alterações Experimento…Janeiro de 2023　Prática…Abril de 2023

MILK

Lixo de Grande Porte (Triturável)Lixo de Grande Porte (Triturável)

Travesseiro, pelúcia,
cortina, cobertor, tapete,

artigo de pena.

Metais Móvel

Eletrodoméstico

（　　　　　 ）
Exceto: Televisão, Ar-condicionado, Geladeira, 
Freezer, Máquina de lavar roupa, Secadora de 
roupa, Computador e Eletrodoméstico com 
bateria portátil recarregável de difícil remoção.

IsqueiroLata de gás
e de spray

Jū
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Espelho

Jogar junto com
outros tipos de

“Lixo de Grande Porte”.

Acréscimo do “Eletrodoméstico com bateria portátil 
recarregável de difícil remoção”. ※Pode jogar sem desmontar forçadamente.

Escova de
dentes elétrica Bateria portátil

Ventilador
portátil de mão

Aspirador de
pó sem fio

Fones de
ouvido sem fio

Aparelho de
game portátil

Aparelho portátil
de música

Dicionário
eletrônico Tablet Smartphone

Cigarro eletrônico ou
Cigarro heat-not-burn

Barbeador
elétrico

Exemplos

Termômetro corporal de mercúrio,
Esfigmomanômetro de mercúrio,
Termômetro de mercúrio

Pilhas, baterias, etc. ,
não recarregáveis 
（Pilha, Bateria de botão,

Bateria de moeda, Bateria de lítio）

Bateria portátil recarregável,
Eletrodoméstico com bateria
portátil recarregável de

difícil remoção
Lâmpada
fluorescente

Lixo nocivoLixo nocivo Lixo perigosoLixo perigoso

Latas de comida, doces,
folhas de chá, leite em pó, etc.
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