
Recipientes de plástico, 
etc., que continham óleo 
vegetal/óleo de cozinha 
e têm o símbolo de 
Plástico

As garrafas retornáveis, como 
garrafas com o símbolo     ,
garrafas de cerveja e garrafões 
(1,8 litro), são lavadas e usadas 
repetidamente. Faça o possível 
para devolvê-las na loja.
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Latas/Garrafas/Garrafas PET

Coleta uma vez 
por semana

Efetuamos a coleta nos 
feriados também

Toda quarta-feira

Reciclagem

Fábrica de 
reciclagem

São entregues a uma fábrica de reciclagem depois de efetuar 
a separação e a remoção de substâncias estranhas no centro 
de reciclagem de recursos no distrito Nishi-ku.

Itens correspondentes

Precauções na hora do descarte

Perguntas & Respostas

Itens não correspondentes

Latas, garrafas, garrafas PET que 
Continham bebida, alimento ou tempero

Latas vazias Garrafas vazias

Latas/Garrafas

Garrafas PET
Garrafas PET

Descarte a tampa que tirou da 
lata de bebida (anel da lata)/
tampa da lata de conserva 
como lixo não incinerável.

Latas que 
continham tinta, 
etc.

Recipientes de plástico, 
etc., que continham 
detergente e têm o 
símbolo de Plástico

Tampas/Rótulos de 
garrafa PET

Latas de spray/
Cilindros de gás 
para fogão portátil

Garrafas 
quebradas/Frasc
os de vidro que 
continham 
cosméticos, etc.

Itens com símbolo

Latas quadradas 
(18 litros) etc.

Lixo não 
incinerável

Lixo incinerável
(Ir para Pág. 11)

(Ir para Pág. 7)

(Ir para Pág. 15)

(Ir para Pág. 13)

No entanto, caso não seja 
possível remover a sujeira, 

Cilindros de gás/
Latas de spray

Recipientes 
e embalagens 
de plástico

Certifique-se de usar todo o conteúdo e remover a tampa. Enxágue o interior 
levemente com água

Enxágue o interior 
levemente com água

Certifique-se de usar todo o conteúdo e remover 
tampa/rótulo.

Tampas

Tampas de plástico

Tampas de metal
Tampas

Rótulos

Saco de lixo 
designado

Saco de lixo 
designado

Recipientes e embalagens de plástico

Recipientes e embalagens 
de plástico

Lixo não incinerável

Recipientes e embalagens de plástico

Garrafas PET 
(produto em si)

Utilize também os pontos de coleta que se encontram nas lojas, etc.

Latas/Garrafas/
Garrafas PET

Não há necessidade de remover o anel da parte de 
baixo da tampa da garrafa PET.

Se a tampa estiver fixada no produto e for difícil removê-la 
manualmente, descarte deixando como está.

Se o produto estiver com tampa, irá causar complicações no momento 
da reciclagem.

Se o rótulo da lata/garrafa não puder ser 
removido facilmente, descarte deixando 
como está.
Não há problema desde que a sujeira não 
seja visível a olho nu.

Não há problema desde que a sujeira 
não seja visível a olho nu.

Descarte as latas/garrafas/garrafas 
PET juntas no saco de lixo designado.

Nunca misture outros tipos de lixo.
Coloque-a diretamente no saco de lixo designado, 
sem colocá-la em outro saco antes, pois isso interfere na separação.

Por que é necessário remover a tampa e o rótulo da garrafa PET?
Rótulos e tampas de garrafas PET são recipientes e embalagens de plástico e não podem ser 
reciclados junto com a própria garrafa PET. Certifique-se de remover a tampa/rótulos antes 
de descartá-la.

Latas/Garrafas/Garrafas PET


