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ポルトガル語（草津市のごみ出しルールとごみカレンダーの見方の説明） 

Regras e as instruções de separação dos lixos e calendário 

para coleta de lixo 

 

Esta guia explica como jogar o lixo na cidade de Kusatsu. Veja o calendário municipal desta cidade 

junto com este guia e confirme como classificar e dispor o lixo.  

 

No município de Kusatsu, é comum dispensar o lixo doméstico “ no local de depósito ” e outros tipos 

que devem ser dispensados de outra maneira. 

Quanto ao “ local de depósito ” para jogar lixos, confirmar antecipadamente com algum vizinho ou 

com o dono do apartamento. 

  No município de Kusatsu há regras para se desfazer do lixo. Os lixos depositados inadequadamente 

e que não estiverem cumprindo as regras, não serão recolhidos e também causará grande transtorno 

para os residentes do bairro.  

Leia bem esta guia e disfaça- se do lixo conforme as regras. 

 

Lixos que podem ser dispensados no local de depósito 

No município de Kusatsu, os lixos que podem ser dispostos no local de depósito são conforme as 

regras abaixo descritas. 

No calendário os dias de coleta estão indicados por categorias de lixo com cores diferentes. 

 

Classificação de lixo A cor no calendário Maneira de jogar 

Lixo incinerável Azul Saco indicado 

Plásticos Rosa Saco indicado 

Garrafas plásticas PET Verde Saco indicado 

Latas vazias Cinza Conteiner 

Garrafas de vidro para produtos alimentícios 

e bebidas 

Azul claro Conteiner 

Lixos para triturar Roxo Saco transparente 

Artigos de cerâmica e vidros Âmbar (laranja) Saco transparente 

Papéis 

Jornais e olhas de propaganda Cor dourada 

(amarelo brilhante) 
Amarrar com cordões 

Revistas e papéis em geral Amarelo 

Papelões Marrom 

 

※ Jogue os lixos das 6h00 até 8h00 da manhã no dia de coleta 
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Lixos incineráveis  (azul）                          

Utilizar sempre “ saco de lixo indicado pela cidade ”. Lixos colocados em caixas de papelão ou 

outros sacos não indicados (saco de plástico à venda no mercado) não serão recolhidos. 

Lixos coletados 

○Lixo de cozinha (lixos e restos de comida, chá, casca de fruta, etc) 

※ Retirar bem a água dos lixos de cozinha. 

○Papel não reciclável (Lixo de papel, copo de papel e fralda descartável, etc) 

   ※    Quanto a fralda, remover os excrementos. 

      Jogar embalagens de papel e caixas de doces no dia de coleta de “Revistas e Papéis 

em geral”.  

○ Artigos de borracha e de couro, artigos de fibra (sapatos, bolsa, travesseiro e cortina, etc) 

○ Artigos de plástico, com exceção de recipientes de plástico (fitas cassete e de vídeo, CD, DVD, 

cartuchos de vídeo game, escova de dentes, brinquedos de plásticos, etc) 

○ Resíduos hospitalares em lar (saco, tubo, cateter, algodão hidrófilo, gaze, etc) 

○ Outros (Aquecedor descartável, compressa, pacote gelado descartável) 

 

 

 

 

Plásticos(rosa)    Todos os itens com o logotipo que indica plásticos.     

  Utilize sempre “ saco de lixo para plásticos indicado pela cidade ” e não serão recolhidos os 

lixos colocados em outros sacos não indicados.  

Lixos coletados 

○Sacos  ○Redes de espuma  ○Pacotes e copos  ○Garrafas plásticas   

○Tampas  ○Embalagens e rótulos  ○Bandeijas ○Isopores 

  ※ Remover todo o conteúdo e não deixe o resto. Se tiver resíduos de comida dentro, enxagüe e 

retire antes de dispô-los para a coleta. 

    

 

  

 

  

 

Garrafas pásticas PET (verde)                    

 Utilize sempre “ saco de lixo indicado pela cidade para garrafas plásticas PET ”. Lixos colocados em 

outros sacos não indicados não serão recolhidos.  
Lixos coletados 

 ○ Garrafas que contém o logotipo PET para refrigerantes, bebidas alcoólicas e shoyu. 

① Retire a tampa e rótulo (“ Coloque no lixo de plásticos”) 

② Lave o interior com água. 

③ Coloque no saco indicado. 

Madeiras e galhos de árvores deverão ser amarrados com cordões em feixes com no máximo 

50 cm de comprimento e 5 cm de diâmetro. 

 

 

Mesmo estando com o logotipo, se não conseguir retirar a sujeira após lavar ou 

precisar de detergente e bastante água para lavar, deverá jogá-los no “lixo 

incinerável”.  

Não colocar os lixos de plástico dentro de dois sacos ao mesmo tempo. 
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Latas vazias  (cinza)                   

Coloque no conteiner de cor cinza indicado pelo município. 

Lixos coletados 

 ○  Latas de suco, cerveja, enlatados, doces e aerosol,etc 

① Lave com água o interior de latas de suco e cerveja. 

② Amasse. 

③ Coloque diretamente dentro do conteiner de cor cinza indicado pelo município. 

※ Não dispô-las colocando em saco. 

     

Garrafas de vidro para produtos alimentícios e bebidas (Azul claro) 

Coloque diretamente dentro do conteiner de cor cinza indicado pelo município (Não pô-las colocando 

em saco)  

Lixos coletados 

○ Garrafas de tempero, saquê e refrigerante 

① Retire a tampa (as tampas metálicas deverão ser jogas nos “Lixos para triturar” ) 

② Lavar com água o interior da garrafa. 

③ Coloque direto no conteiner de cor cinza indicado pelo município. 

     ※ Não dispô-las colocando em saco. 

      

 

 

 

  

Lixos para triturar (Roxo)                                                    

Não há saco indicado. Os lixos com tamanho maior de 20 cm podem ser deixados assim. Os com menos 

de 20 cm deverão ser colocados em algum saco que o conteúdo seja visível. 

Lixos coletados 

○  Artigos de metal (frigideira, panela e chaleiras) 

○  Eletrodomésticos de pequeno porte (Aparelho de vídeo game, liquidificador, aparelho de telefone, 

jarra térmica elétrica, filtro de água, barbeador, ferro elétrico, secador de cabelos, torradeira,etc) 

  ※ Retire as pilhas. 

○  Produtos de plástico duro (balde, bacia, vaso para flores, etc de plástico duro com o tamanho maior 

de 20 cm) 

○  Outros (Guarda-chuva, facas, tampa metálica, cabo elétrico, isqueiro) 

  ※ Embrulhe as facas com pano para garantir a segurança. 

 

As garrafas de remédio como pomada ou de cosmético, quais não sejam para 

produtos alimentícios, deverão ser jogadas nos lixos de “Louças de cerâmica e 

vidros” 
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Louças de cerâmica e vidros (Âmbar(laranja))                

Não há saco indicado. Deverão ser colocados em algum saco que o conteúdo seja visível. 

Lixos coletados 

 ○ Artigos cerâmicas (tigelas, jarros de flor, copos, platos e panela, etc de cerâmica) 

 ○ Artigo de vidro (Tábuas de vidro, louças de vidro, potes de vidro refratário, garrafas de maquiagem 

e de medicamento, lâmpadas, espelhos) 

  ※ Embrulhe os vidros quebrados com papel para garantir a segurança. 

Papel (Jornais e panfletos de anúncio: cor dourada(amarelo brilhante)       

    Revistas e papéis em geral: amarelo    Papelões : marrom            

Amarre com cordões em tamanho e peso que seja possível carregar fácilmente e coloque no local de 

depósito. 

Lixos coletados 

 ○ Jornais e panfletos de anúncio 

  ※ Amarre com cordões em forma de cruz. 

○ Revistas e papéis em geral 

  (Revistas semanais, livros de desenho, livros, textos e catálogos, etc, quais encadernados e 

embalagens, panfletos, papéis para cópia, saco de papel e envelopes) 

  ※ Amarre com cordões em forma de cruz para não se espalhar no local de depósito. 

 ○ Papelões 

  ※ Amarre com cordões em cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

Lixos que não devem ser jogados no local de depósito de lixo  

Lixo de grande porte  (coleta regular por cada casa)                  

Há dias determinados de coleta duas vezes por mês por localidade. Deve ser comunicado com 

antecedência (serviço pago) 

Lixos coletados 

Artigos que ultrapassam a media de 50 cm e o peso acima de 10 kg, quais são definidos na categoria de 

lixos de grande porte. 

Os dias de coleta de lixos de grande porte (Cada bairro tem um dia determinado de coleta) 

Bairros Os dias de coleta determinados 

Shizu A・Shizu B  1ª e 3ª segunda-feira do mês 

Kusatsu A・Kusatsu B 2ª e 4ª terça-feira do mês 

Ooji A・Ooji B・Shibugawa 2ª e 4ª sexta-feira do mês 

Yagura A・Yagura B・Yamada A 1ª e 3ª terça-feira do mês 

Oikami A・Oikami B 1ª e 3ª sexta-feira do mês 

Os papéis que não poderão ser recolhidos 

○ Estejam sujos ou com cheiro ruim. 

○ Papeis processados de impermeabilizantes, cera e alumínio 

○  Papeis carbonos, asshuku-hagaki (postal prensado), fotos e outros 

materiais especiais. 

 ※  Não poderão ser usados para reciclagem. Coloque no “ lixo 

incinerável”.  
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Tamagawa A 1ª e 3ª quinta-feira do mês 

Tamagawa B・Kasayama 1ª e 3ª quarta-feira do mês 

Yamada B・Kamigasa 2ª e 4ª quarta-feira do mês 

Kasanui A・Tokiwa 2ª e 4ª quinta-feira do mês 

Kasanui B・Hirai 2ª e 4ª segunda-feira do mês 

 

【Procedimento da solicitação até a coleta】 

 ① Verifique os lixos de grande porte 

  ・Verifique a espécie e a quantidade de lixos de grande porte a ser recolhidos. 

  ・Verifique os dias de coleta para lixos de grande porte por localidade. 

  ・Reserve o dia que deseja realizar a coleta até 7 dias antes do dia da coleta determinada por 

localidade.  

  ・Quanto à recepção e coleta no final ou no começo de ano, poderá ter alterações. 

 

 ② Reserva a coleta na Prefeitura (Seção de Promoção e Controle de Lixos) 

  ・Informe o nome, endereço, telefone, tipo de lixo e quantidade. 

  ・Avisamos o número necessário de etiqueta para lixos de grande porte. 

Centro de atendimento da recepção de coleta de lixos de grande porte ☎561-2300 

Horário de atendimento : Das 8h30 até 17h15 hs / nos dias de semana                                

(Fechado: Sabados, domingos, feriados e final e começo de ano) 

 ③ Comprar as etiquetas para lixos de grande porte.  

  ・Comprar as etiquetas para lixos de grande porte na prefeitura, Centro de Cidadão e lojas 

revendedoras.  

 ④ No dia marcado para a coleta, deixe os lixos diante da residência até as 9h00 da manhã. 

  ・Preencher com “seu nome” na etiqueta e cole nos lixos. Deixe os até as 9h00 da manhã no local 

indicado previamente como diante da residência. 

 ⑤ Os funcionários da prefeitura farão a coleta. 

 

Pilhas                               

As pilhas podem ser levados às instalações públicas (Prefeitura, Centro de Cidadão e escolas, etc), 

onde existem caixas de coleta. 

As pilhas de botão e as recarregáveis deverão se devolvidas à loja onde as comprou. 

 

Lâmpadas fluorescentes                               

As lâmpadas fluorescentes podem ser levadas à Prefeitura e Centro de Cidadão, onde têm caixas de 

coleta dessas lâmpadas. 

  Lâmpadas comuns, lâmpada de glow deverão ser jogadas no lixo de artigos de cerâmica e vidro. 
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Os lixos que a prefeitura não coleta e não realiza o tratamento 

○   Automóveis e as peças (pneus, baterias, óleo de motor, etc) 

 ○  Motocicletas e peças   ○  Óleo usado (Gasolina, Querosene)  ○ Botijão de gás propano ○ 

Piano ○ Extintor ○Máquinas de agricultura・Pesticida   ○  Terra, areia, pedras 

○ Entulho e lixo de obras, placa resistente ao fogo, isolante térmico, placa de reboco  

○ 4 itens de eletrodomésticos listados na Lei de Reciclagem (Condicionadores de ar, televisores, 

geladeiras (ou freezer), máquinas de lavar roupa (secadores de roupa) 

○ Computadores (Desktop e notebook) 

 

 

 

 

Para levar o lixo até o Clean Center      

No caso de ser necessário, como os lixos combustíveis e de grande porte, após feita a separação, 

poderão ser levados pessoalmente ao Clean Center (Centro de tratamento de lixo) 

 (serviço pago) 

Endereço 

Kusatus-shi, Baba-cho, 1200-25 

Clean Center de Kusatsu(Centro de tratamento de lixo) 

Tel  562-6361    Fax  566-1694 

Dias que se pode levar 

De segunda-feira até sabado de todas as semanas  

(não funciona nos domingos e nos feriados de final e início do ano) 

Horário de atendimento 

Das 8h30 manhã até 12h00, e 1h00 até as 4h00 da tarde.  

 

Taxa 

· Quando a quantidade de lixo por uma vez é menor de 200 kg, será cobrado 110 ienes por 10 kg. 

· Quando a quantidade de lixo por uma vez é maior de 200 kg, será cobrado 170 ienes por 10 kg. 

Atenção 

· Por favor, coloque em um saco transparente ou semitransparente etc para poder verificar o 

conteúdo. 

· Por favor, traga os documentos que podem confirmar a identidade da pessoa de descarga de lixo. 

 

 

Troca de sacos de plástico indicados pelo município de Kusatsu 

Distribuição de bilhetes de troca 

Serão distribuidos os bilhetes de troca, mais os menos no final de setembro de cada ano, para a 

quantidade de 135 sacos por 1 ano  (90 sacos para família solteira). Quanto ao método de obtenção 

dos bilhetes, por favor, verifique com a associação do seu bairro, a empresa de administração da  

A prefeitura não se trata com estes objetos. Peça à loja que comprou o produto ou às 

fabricantes. 
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locação ou a imobiliária etc. 

Como usar o bilhete 

・Escolher o tipo de sacos dentre os para lixos incineráveis, plásticos ou garrafas plásticas PET e 

escrever a marca ✔ no quadro. 

・Cada bilhete poderá ser trocado por 5 sacos do tipo escolhido. 

・Não troque muito de uma só vez, será melhor trocar racionalmente conforme a condição de uso. 

・O bilhete de troca poderá ser utilizado em “lojas revendedoras dos sacos de lixo indicados pelo 

município de Kusatsu ”(escritas no verso do calendário de lixos). 

Notas 

・Troque os bilhetes dentro do prazo de validade 

・Os bilhetes não serão reemitidos. Guarde os com cuidado. 

Ao acabar os sacos indicados 

Poderá comprá-los em “lojas revendedoras dos sacos de lixo indicados pelo município de Kusatsu ” 

(cada saco custa 110 ienes) . 

 

－ Maiores informações－ 

Kusatsu-shi, Baba-cho, 1200-25 

Setor de Promoção de Recursos de Lixos, de Prefeitura de Kusatsu 

(Dentro de Clean Center (Centro de tratamento de lixo)) 

TEL 562-6361   FAX 566-1694 

 

 

 

 

   Android     iPhone  

    

 

※ Para Smartphones e tablet 

Por favor também utilize "Aplicação de 

separação de lixos de cidade de Kusatsu". 

(Apenas a versão japonesa) 

 

~ Faça o download daqui ↓ ~ 


