
●A Cidade de Sakai iniciará a coleta seletiva (em bases de coleta) de produtos que usam mercúrio (lâmpadas de 

tubo fluorescente, pilhas secas, termômetros de mercúrio,etc.) que saem como lixo doméstico. 

●No caso de descartar tais produtos a partir de 1º de novembro de 2017, 
pedimos que levem nos seguintes locais: 

▶ Caixas de coleta colocadas em estabelecimentos públicos da cidade ou em 
supermercados colaboradores da cidade

▶ Lojas colaboradoras de coleta da cidade, tais como lojas de eletrodomésticos ou 
homecenter, etc. 

！

Haverá mudanças no 
modo de coleta do lixo

A partir de 1º de novembro de 2017

Começará a coleta seletiva de lâmpadas de tubo fluorescente,  
pilhas  secas,  etc.  

Modo antigo de coleta : Solicitava-se a coleta ao Centro de Recepção de Coleta de Lixos de Grande Porte como  

lixos não-incineráveis pequenos

Novo modo de coleta 
depois da mudança

:  Levar diretamente nas bases de coleta onde estão colocadas as 
caixas de coleta ou nas lojas colaboradoras de coleta

Não poderá mais solicitar a coleta como lixos não-incineráveis pequenos. 
(última solicitação: 31 de outubro)

Não poderá também levar (por conta própria) às fábricas de limpeza.

A partir de 1º de novembro de 2017

MOOYAN, mascote do meio ambiente da 

Cidade de Sakai 

Versão salva
(Guarde junto com o Guia Prático 

de Coleta Seletiva de Lixo)



● Lâmpadas LED ou de halogêneo
⇒ Solicite a coleta ao Centro de Recepção de Coleta de Lixos de Grande Porte como lixos não-incineráveis pequenos.

● Pilhas recarregáveis (pequenas)

⇒ Não podem ser coletadas pela cidade.

Utilize as “caixas de reciclagem de pilhas recarregáveis pequenas” colocadas em lojas de eletrodomésticos, etc. 

● Pilhas recarregáveis (grandes tais como baterias, etc.)

⇒ Não podem ser coletadas pela cidade. Consulte as lojas ou as fabricantes.

● Termômetro clínico, termômetro ou esfigmomanômetro eletrônicos
⇒Leve para as caixas de coleta de eletrodomésticos pequenos usados

ou solicite a coleta ao Centro de Recepção de Coleta de Lixos de Grande Porte 

como lixos não-incineráveis pequenos.

● Termômetro clínico ou termômetro de álcool 
⇒Solicite a coleta ao Centro de Recepção de Coleta de Lixos de Grande Porte 

como lixos não-incineráveis pequenos.

Os itens alvo da coleta seletiva (em bases de coleta) são os seguintes lixos domésticos:

※ Não serão coletados quando forem descartados por empresas ou lojas.

As pilhas de botão também 

poderão ser descartadas nas 

“latas de coleta de pilhas de 

botão” colocadas nas lojas de 

eletrodomésticos.

O mercúrio é amplamente utilizado em nossas vidas.

No entanto, o mercúrio é uma substância nociva que pode causar riscos para a saúde ou causar poluição ambiental.

Por esta razão, foi reconhecida mundialmente a necessidade de se reduzir a emissão de mercúrio no meio ambiente, e em outubro de
2013, foi adotada e assinada a “Convenção de Minamata sobre Mercúrio”, com o objetivo de reduzir de forma abrangente a emissão de 
mercúrio no meio ambiente provocada pelo homem, e prevenir a contaminação por mercúrio a nível global.

Em resposta a isso, foram promulgadas no Japão a “Lei Relativa à Prevenção da Contaminação Ambiental por Mercúrio” e a “Lei de 
Revisão Parcial da Lei de Prevenção da Poluição Atmosférica” em junho de 2015.

Futuramente se tornará necessário coletar e processar adequadamente os resíduos de produtos à base de mercúrio, que não são mais
usados em casa, para suprimir a emissão do mercúrio no meio ambiente; por isso iniciaremos a coleta seletiva dos resíduos de produtos 
à base de mercúrio. 

Para saber mais detalhes sobre a Convenção de Minamata, acesse a Homepage do Ministério do Meio Ambiente:
＜http://www.env.go.jp/chemi/tmms/index.html＞



Não quebre e descarte como está.

Para o descarte de produtos frágeis, coloque-os dentro das caixas do

momento da compra ou coloque-os dentro de sacos de plástico, etc. 

Para o descarte de produtos danificados, envolva-os em jornal, etc., 

coloque-os dentro de sacos de plástico e amarre a boca do saco

para deixar em estado bem fechado.

Para o descarte de pilhas de botão, cubra ambos os seus polos 

com fita adesiva, etc., para que não toque diretamente com outras pilhas secas. 
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Serão coletados gratuitamente nas bases de coleta onde estão colocadas as caixas de coleta ou nas 

lojas colaboradoras de coleta.

Tome cuidado porque não poderá 

ser mais solicitada a coleta como 

lixos não-incineráveis pequenos!

Coloque dentro das caixas de coleta colocadas em 

estabelecimentos públicos da cidade ou supermercados 

colaboradores da cidade.

Ao levar em lojas de eletrodomésticos ou homecenter da 

cidade, a loja efetuará a coleta. ※A coleta será feita 

sempre, não só quando comprar um novo produto.
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Abra as janelas e as portas para ventilação.

Evite ao máximo usar o aspirador de pó. (irá causar a difusão do mercúrio)

Não deixe escorrer o mercúrio pelos drenos. (irá causar a contaminação do 

interior das tubagens, fossas sépticas e instalações de tratamento de esgoto)

Não toque diretamente no mercúrio. (use luvas de borracha)

Coloque os cacos de vidro e o mercúrio coletados dentro de garrafas de 

vidro ou de sacos de plástico para deixar bem fechado.

Tome cuidado!



Estes são os adesivos que mostram as bases de 

coleta onde estão colocadas as caixas de coleta 

ou as lojas colaboradoras de coleta♪

As bases de coleta onde estão colocadas as caixas de coleta ou as lojas 

colaboradoras de coleta poderão sofrer alterações. 

Verifique as últimas informações na Homepage da Cidade de Sakai:
<http://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/gomi_recy/bunbetsu/shigen/suigin.html>

Leve os itens em cada estabelecimento ou loja colaboradora dentro dos dias e do horário de funcionamento.

-ku Nome do estabelecimento Endereço

Itens de coleta

Tubo 

fluorescente
Pilha seca

Termômetro 

de mercúrio, 

etc.

S
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IZUMIYA, Loja Hanwasakai 1-1-100 Tadei-cho ○ ○ ○

LIFE, Loja Sakaiekimae 2-62-7 Ebisujima-cho ○

LIFE, Loja Daisen
6-184-1 Daisen Nishi-

machi
○

Prefeitura de Sakai 3-1 Minamikawara-machi ○ ○ ○

N
ak

a

Izumiya, Loja Semboku 270 Kosaka ○ ○ ○

LIFE, Loja Fukai 3283 Fukaishimizu-cho ○

Prefeitura Distrital de Naka 2470-7 Fukaisawa-machi ○ ○ ○

H
ig

as
hi

SUNPLAZA, Loja Kitanoda 1084-132 Kitanoda ○ ○ ○

LIFE, Loja Kitanoda 15-1 Kitanoda ○

LIFE, Loja Hatsushiba 1-11-1 Hikisho Nishi-machi ○

Prefeitura Distrital de Higashi
195-1 Hikisho Haradera-

machi
○ ○ ○

N
is

hi

ITOYOKADO, Loja Tsukuno 20-1 Shimoda-cho ○ ○ ○

LIFE, Loja Fukuizumi 444-1 Kami ○

Prefeitura Distrital de Nishi 6-600 Otori Higashi-machi ○ ○ ○

M
in

am
i 

SUNPLAZA, Loja Komyoike 2-1-7 Shinhino’odai ○ ○ ○

PANJO 1-3-1 Chayamadai ○ ○ ○

LIFE, Loja Niwashiro 2-9-13 Niwashirodai ○

Prefeitura Distrital de Minami 1-1-1 Momoyamadai ○ ○ ○

K
ita

LIFE, Loja Mozu 2-91-1 Mozuakahata-cho ○

RAINBOW Kanaoka 1-7-15 Kuramae-cho ○ ○ ○

Prefeitura Distrital de Kita 5-1-4 Shinkanaoka-cho ○ ○ ○

M
ih

ar
a 

SUNPLAZA, Loja Satsukino 1-5-1 Satsukino Higashi ○ ○ ○

SUNPLAZA, Loja Miharaamabe 40-33 Kitaamabe ○ ○ ○

Prefeitura Distrital de Mihara 167-1 Kuroyama ○ ○ ○

-ku Nome do estabelecimento Endereço

Itens de coleta

Tubo 

fluorescente
Pilha seca

Termômetro 

de mercúrio, 

etc.
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ASANO DENKI Ltda. 2-1-14 Zaimoku-cho Higashi ○ ○

UONO S.A. 4-2-8 Shinzaike-cho Nishi ○ ○

OKITA DENKI  S.A. 1-1-21 Minamihan-cho Higashi ○ ○

KINOSHITA DENKI SHOKAI 1-1 Takasago-cho ○ ○

KOJIMA DENKI SHOKAI 3-1-16 Kushiya-cho Higashi ○ ○

KOYAMA DENKI SHOKAI S.A. 2-4 Shin-machi ○ ○

SAKAGUCHI DENKI SHOKAI 2-6-1 Ohama Naka-machi ○ ○

SAKON DENKI 3-3-1 Midorigaoka Kita-machi ○ ○

FUREAI SHOP SAWADA
2-1-14 Asahigaoka Minami-

machi
○ ○

MASUDA DENKI SHOKAI Ltda. 11-4 Ichijo-dori ○ ○

YAMABUKI DENKI SHOKAI S.A. 5-7-11 Enokimoto-machi ○ ○

HOMECENTER KOHNAN, Loja Sakai 90-3 Ishizu Kita-machi ○ ○ ○

N
ak

a
She’s ASHIYAMA Ltda. 2-6-27 Fukasaka ○ ○

She’s MORISHITA Ltda. 580-42 Tazono ○ ○

TANI DENKA CHAIN, Loja Fukuda 543-1 Fukuda ○ ○

TESHIMA DENKI SHOKAI 3482 Fukai Kita-machi ○ ○

MURAOKA DENKI 2-5-19 Handa Nishi-machi ○ ○

HOMECENTER KOHNAN, Loja
Onoshiba

141 Onoshiba-cho ○ ○ ○

H
ig

as
hi HYOTANYA, Loja Hatsushiba 19-16 Hikisho Kita-machi ○ ○

LIFE NET Shirasagi 1-21-5 Shirasagi-cho ○ ○

N
is

hi

KISHIDA DENKA HOUSE 181-7 Hiraoka-cho ○ ○

SERA DENKI Ltda. 1-2-2 Uenoshiba Mukogaoka-cho ○ ○

HAMADERA A.I. DENKI 5-612 Hamadera Showa-cho ○ ○

HANNAN DENKA STORE S.A.
2-218-6 Hamadera Suwanomori-

cho Naka
○ ○

PICK UP YAGI 7-749 Otori Higashi-machi ○ ○

HIRANO MUSEN DENKI SHOKAI S.A.
2-158 Hamadera Suwanomori-

cho Naka
○ ○

HIROTA SANGYO S.A. 4-7-5 Hamadera Ishizu-cho Naka ○ ○

MARUSHIN DENKi, Loja Otori 1-70-13 Otori Nishi-machi ○ ○

YAGI DENKI 1-27-17 Hojo-cho ○ ○

HOMECENTER KOHNAN , Loja
Dainihanwa-Otori

3-6-2 Hamadera Minami-machi ○ ○ ○

M
in

am
i

DENKI NO LIFE NET SEMBOKU 4-53-2 Shinhino’odai ○ ○

YOSHIDA DENKI 2-6-15 Takakuradai ○ ○

HOMECENTER KOHNAN, Loja
Semboku

157 Iwamuro ○ ○ ○

HOMECENTER KOHNAN, Loja
Semboku- 2 go- Kodai

74 Kodai ○ ○ ○

K
ita

OKADA DENKI 5-4-113 Shinkanaoka-cho ○ ○

KISHIMOTO DENKI SHOKAI 1638 Minami Hanada-cho ○ ○

SAKAI DENKA STORE, Loja 
Mamezuka

2-75 Mamezuka-cho ○ ○

NAGASONE DENKI 625-2 Nagasone-cho ○ ○

HIRANO SERVICE 5-4-29 Higashi Mikunigaoka-cho ○ ○

YOSHIHISA DENKI SHOKAI 1-2-6 Mamezuka-cho ○ ○

HOMECENTER KOHNAN, Loja
Kanaokakuramae

258-2 Minami Hanada-cho ○ ○ ○

HOMECENTER KOHNAN , Loja
Sakaimikunigaoka

1-25-1 Mozu Umekita-cho ○ ○ ○

HOMECENTER KOHNAN, Loja
Nakamozu

3-428-2 Nakamozu-cho ○ ○ ○

【CONTATO】Secretaria Ambiental de Sakai (Sakai-shi Kankyo-kyoku), Departamento de Negócio  

Ambiental (Kankyo-Jigyo-bu), Divisão de Gestão de Projeto Ambiental (Kankyo-Jigyo-Kanri-ka) 

(Sakai-shi Sakai-ku Minamikawara-machi 3-1, Shiyakusho-Kosokan 4F  Tel:072-228-7478)
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