Colabore com a coleta
seletiva de recipientes e
embalagens de plástico
A referência é a marca de plástico!

O que deve ser separado
Deve ser separado todo lixo com e sem a
marca de plástico que preencha as
condições abaixo:
① Recipiente ou embalagem de plástico
② Material que embrulhe produtos
③ Produtos consumidos ou que não
tenham mais utilidade

Embalagem de ovo,
Isopores
frutas, legumes e verduras

Embalagens de
doces e pães

Como descartar recipientes e
embalagens de plástico
Retire partes de metal e papel, enxague
levemente e ponha para secar.
※Pode deixar adesivos colados

Bandeja de
alimentos

Tampas de
garrafa PET

Recipientes de “cup
lamen”, pudins e
sobremesas

Embalagens de
garrafas pet

Embalagens de tofu

Sacola plástica e produtos
cujo interior seja de
alumínio, tais como cartela
de remédio, também devem
ser
descartados
como
recipientes e embalagens de
plástico.

Coloque o lixo em um saco plástico
transparente ou semi-transparente e
jogue nos dias de coleta (2 vezes por
mês)
Por favor, utilize também os postos de coleta em mercados!

O que não deve ser
jogado como plástico
Produtos sujos e embalagens
que não sejam de plástico.
Estes produtos devem ser
descartados como lixo
queimável
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Maionese, tubo de
pasta de dente

CD, DVD

Embalagens
retort

Escova de dente,
balde e bacia

Brinquedos de
plástico

フックン船長のプラスチック製容器
包装分別解説動画もチェックしてく
ださいフク！

Cabide

Por que separar o plástico?
Ao separar e coletar o plástico, contribuímos para a construção de uma sociedade que
recicle seus recursos, além de reduzir a quantidade de lixo através da reciclagem.
Estaremos promovendo a reciclagem ao reutilizar material que pode ser reutilizado,
evitando, assim, desperdiçar recursos limitados.
O plástico recolhido recebe tratamento no centro de reciclagem da “Praça Sustentável
de Tsukuba”, sendo transformado em matéria-prima ou combustível sólido.

Tratamento de recipientes e embalagens plásticas
Empresa de reciclagem nacional

No lar
Na Praça Sustentável de Tsukuba
(fora da cidade)
Separação, Manualmente, trabalhadores classificam Ex.: Decomposição em carbono
descarte
e removem matérias estranhas
e hidrogênio
Gelo seco

Gás

O material limpo
é reunido em um
bloco.

CO2
Gás

Plástico

Tirar do
saco e
separar

Incineração
Plástico sujo

Amônia

Roupa, matéria
prima para
plástico,
substâncias
químicas

O que é o centro de reciclagem?

O centro opera desde abril de 2019 e realiza o tratamento intermediário para a reciclagem de
Resíduos recicláveis, tais como latas e garrafas.
A capacidade de processamento de lixo grande e lixo não-queimável é de 26t/dia (período
de 5 horas), e lixo reciclável 34t/dia (período de 5 horas).
A separação e o descarte corretos do lixo são importantes para maximizar a capacidade de
processamento. Contamos com sua colaboração.

