
Município de Kani

Forma de separar/descartar 

lixo doméstico

Divisão do Meio Ambiente da Prefeitura de 
Kani



Regras referentes ao descarte de lixo
Utilizar o saco de lixo determinado pela prefeitura de Kani, e descartar 
na data determinada antes das 8 da manhã. Não serão recolhidos lixos 
embalados com outro tipo de sacos ou em caixas de papelão.

Separar o lixo incinerável do não incinerável. Escrever o nome do 
bairro e seu nome no saco de lixo.

↑Saco de lixo incinerável ↑Saco de lixo não incinerável



Descartar como lixo incinerável

(lixo queimável)

・Restos de alimentos

・Papéis e panos

・Garrafas PET sujas

・Plásticos de pouca espessura que é possível quebrar com 
as mãos e etc.

É coletado 2 vezes por semana, inclusive feriados.



Descartar como lixo não incinerável 

(não queimável)
Separar o lixo não incinerável em 4 tipos.

① Metais

・Eletrodomésticos (retirar as pilhas)

・Blocos de Plástico endurecido

・Metais, etc.

※Utilizar todo conteúdo das latas de spray antes de descartar.



Atenção!
Há eletrodomésticos que não devem ser descartados nos locais de coleta.

Televisão Ar condicionado Geladeira/freezer Máquina de lavar/secadora 

Para desfazer de tais eletrodomésticos, solicitar para a loja em que adquiriu a retirada ou 

contratar empresas (Hashimoto ou Komori Sangyo) credenciadas pelo município



➁Lixo de Grande Porte

Lixos de grande porte são objetos que não entram no saco de  lixo e que sejam no tamanho padrão de 

150cm×80cm×60cm que o peso seja de aproximadamente de até 20kg.

Colar o adesivo de lixo de grande porte para descartar.

Poderá adquirir o adesivo por ¥520 por unidade na prefeitura, 

centro regionais, mercados, farmácias, lojas de conveniências e 

etc.

↑Adesivo para lixo de grande porte

Ex.）Bicicleta, endredon, estantes e etc. （Escrever o nome e endereço）

* A data de coleta é a mesma que a do lixo não incinerável.



➂Vidros ④Cerâmicas

・Objetos de vidro ・Pratos, tigelas

・Garrafas quebradas ・Fragmentos de concreto

A coleta de metais, lixo de grande porte e vidros é realizada 1 vez 

por mês, cerâmicas são 1 vez a cada 2 meses. 

A data da coleta varia de acordo com a região que reside. Portanto, 

verificar o calendário de lixo antes do descarte.



Lixos que não devem ser depositados 

nos locais de coleta!

Lixo de grande porte que ultrapasse o tamanho determinado

（maior que 150cm×80cm×60cm）

Peças de carro/moto, extintor, pedras, terra, querosene

Pilhas, Lâmpada fluorescente, termômetro de mercúrio,

medidor de pressão

Estes tipos de lixo não serão coletados mesmo que sejam depositados no local de coleta de lixo.

Solicitar para uma empresa                            

credenciada pela prefeitura.

(Hashimoto ou Komori)

Consultar a loja que adquiriu ou

empresa qualificada

Depositar nas caixa de coleta da 

Prefeitura/Centros regionais e

Eco dome



Vamos obedecer as regras e 

descartar o lixo corretamente!

Em caso de dúvidas entre em contato com o Setor do Meio 

Ambiente.


