
 

 
 
 
Os lixos domésticos volumosos ou de grande porte provenientes da mudança, de faxina, da capinagem, 
etc. podem ser levados diretamente ao Centro. O veículo para carregar o lixo é limitado até 2 toneladas. 

Não poderá descarregar os resíduos industriais provenientes das atividades de empreendimento. 
※O descarregamento do lixo do veículo deve ser feito pela própria pessoa.   
※Solicitamos que leve o lixo com antecedência, pois no feriado prolongado e no final e início do ano costuma congestionar. 
※A prefeitura não faz empréstimos de caminhão de pequeno porte (público) para transportar o lixo. 
 

 
1  LIXO QUEIMÁVEL                                                  

 
 
O que pode jogar: Lixos Orgânicos, Papéis, Lascas de Madeira, Móveis de Madeira, Capins, Tatami, Edredom, 

Artigo de Couro, Plásticos, etc. 
Como proceder:  Levar diretamente para CHUEN CLEAN CENTER (MAPA  A) 
Horário de atendimento:  Seg~ Sex, das 9h ~ 12h e das 13h ~s 17h      
  Sáb: 9h ~ 12h (exceto aos domingos, feriados, no final e início do ano) 
Taxa com imposto: Peso do Lixo - Até 100kg (¥72 / 10Kg), imposto de 8%                      

Peso do Lixo - Mais de 100Kg (¥134 / 10Kg), imposto de 8% 
Tamanho: Móveis de madeira, deve ser desmontado no tamanho até: Altura: 2m, Largura: 1.3m, 

Profundidade: 1m 
  Árvore e Galhos: se o diâmetro for menos de 12 cm, cortar em pedaços de 2 cm 
       se o diâmetro for mais de 12 cm, cortar em pedaços de 1m 

A tabela refere-se à abril do ano vigente, podendo sofrer alteração posterior devido alteração do imposto de consumo e da revisão de taxas. 
※ Apesar de poder levar galhos e gramas cortados para o Chuen Clean Center, se possível solicitar para a empresa, do item 2 abaixo para 

promoção da reciclagem. 
※ O funcionário poderá questionar sobre o conteúdo do lixo, quando o volume for grande, e também solicitar a apresentação da carteira de 

motorista para verificação de endereço, portanto solicitamos a sua compreensão.  
 

 
2  GALHOS PODADOS e GRAMAS APARADAS  
 
O município está promovendo a reciclagem dos galhos e gramas cortados. As empresas abaixo fazem 

reciclagem dos galhos e gramas cortados para transformá-los em adubos.     
O que pode jogar: Madeiras Cruas (galhos e folhas não processados), Capins (Ervas Daninhas e Gramas), Arbusto 

de chá (com raiz), Bambu (sem Raiz) e Raízes 
Como proceder: Levar diretamente para empresa YAGASHIRO ZOEN KANKYO JIGYOSHO ( Recycling 

Center), ver o Mapa “D”  
Horário de atendimento:  Seg ~ Sáb, das 8h30 ~ 17h30 (exceto aos feriados, domingos, final e início do ano)  
Taxa (sem imposto): Madeira Crua : ¥10/Kg    Capim:¥15/Kg                      

Bambu: ¥15 / Kg         Arbusto de chá: ¥20 / Kg     Raízes: ¥30 / Kg 
Tamanho:   Cortar em pedaços de 2m de comprimento   

A tabela está atualizado em mês de abril de 2016, podendo sofrer alteração posterior devido alteração do imposto de consumo e da revisão 
de taxas. 

 
 
3 LIXO RECICLÁVEL  (Peças de Ferro e Aparelhos Eletrônicos de Pequeno Porte) / LIXO PARA ATERRO (Detritos) 
 
 
O que pode jogar: Peças de Ferro, Produtos Eletrônicos de Pequeno Porte, Mobílias de Steel(aço), Sofá, 

Colchão(com mola), Pilhas, Lâmpadas Fluorescentes, Isqueiros, Detritos (exceto terras, areias), 
etc.(Com exceção da Televisão, Ar Condicionado, Geladeira, Freezer, Máquina de Lavar Louça, 
Secador de Roupa, etc.→ver pág.14) 

(1) Peças de Ferro, Produto Eletrônico de Pequeno Porte, Computador, Celular, Pilhas, Lâmpada Fluorescente, Isqueiro 
(2) Lixos para Aterro (Exceto terra e areia) 
Como proceder: Levar o lixo diretamente para Chuen Kouiki Sodai Gomi Shori Shisetsu, ver o Mapa “C” 
Horário de atendimento: Seg ~ Sex, das 9h ~ 12h e das 13h ~ 16h30 (exceto aos sáb, dom, feriados, final e início do ano)  
Taxa (com imposto): 
 Veículo Leve, Veículo de Placa Branca ou Veículo com Capacidade de Carga Máxima até 0,5 toneladas(500Kg)...........¥510/veículo 
 Veículo de 0.5 toneladas a 1.0 tonelada ..............................................................................................................¥1.020/veículo 
 Veículo de 1.5 toneladas a 1.5 toneladas ............................................................................................................¥1.540/veículo 
 Veículo de 1.5 toneladas a 2.0 toneladas ............................................................................................................¥2.050/ veículo 

 
A tabela sofreu alteração em abril de 2015, podendo haver alteração posterior devido a mudança do imposto de consumo e da revisão de taxas.  

O computador será coletado mesmo que não tenha a Marca de Reciclagem. 
Os dados pessoais contidos no computador e no tefone celular devem ser deletados sob responsbilidade da pessoa e de cada família que irão jogar o produto.  
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          TRANSPORTE POR CONTA PRÓPRIA   

● Levar o lixo diretamente no Centro de Processamento  
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