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As mudanças são nos sacos de lixo. 

Informativo do Setor de Recursos Recicláveis da Prefeitura de Yao 

Não haverá mudanças no número de sacos de lixo do conjunto básico. E nem mudanças no modo 

de separação do lixo. As principais mudanças são: 

1. O volume do saco de lixo incinerável passará de 45L para 35L. 

2. Será usado o mesmo tipo de saco de lixo para ①embalagem e recipiente de plástico e para 

garrafas PET, e o mesmo tipo de saco de lixo para ②recursos recicláveis, lixo não padronizado e lixo 

para aterro sanitário. O saco de lixo se tornará multiuso, porém, o modo de separação continuará o 

mesmo. Por isso, não misture os lixos e jogue somente um tipo de lixo para cada saco de lixo. 

3. Os atuais sacos de lixo designados poderão ser usados até final de setembro. No entanto, 

supõe-se que poderão ser usados erroneamente. Por isso, os lixos jogados em antigos sacos de lixo 

designados serão recolhidos até 7 de outubro de 2016. 

4. Entre outros, a distribuição dos sacos de lixo designados a partir de 1º de outubro de 2017 será no 

Prédio Principal da Prefeitura de Yao. 

Por favor vide verso 

 

Conjunto básico 

52 sacos para lixo incinerável 
32 sacos multiuso para embalagem e 

recipiente de plástico ou garrafas PET 

 

18 sacos multiuso para recursos 

recicláveis com lixo não padronizado ou 

lixo para aterro sanitário 

*Não misture embalagem e recipiente de plástico 

com garrafas PET. Jogue-os nos dias determinados 

para cada lixo. 

*Não misture recursos recicláveis com lixo não 

padronizado ou lixo para aterro sanitário. Jogue-os 

nos dias determinados para cada lixo. 

Não há mudanças na separação dos 8 tipos de lixo 

 



 

Situação Atual de Descarte do Lixo na Cidade de Yao 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

Incineráveis (lixo orgânico, etc.) 37,22% Ainda podem ser separados!

Papés, panos e similares 30,33% → Para a coleta coletiva de recursos valiosos

Embalagem e recipiente de plástico 26,33% → Limpe e jogue no ♥saco de lixo designado para embalagem e recipiente de plástico

Garrafas PET 3,39% → Limpe e jogue no ◆saco de lixo designado para garrafas PET

Recursos recicláveis 1,03% → Para o ★saco de lixo designado para recursos recicláveis

Lixo não padronizado 0,48% → Para o ■saco de lixo designado para lixo não padronizado

Lixo para aterro sanitário 1,20% → Para o ▲saco de lixo designado para lixo para aterro sanitário

Total 100,00%

Proporção de volume

Composição do lixo incinerável
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① Situação de separação dos lixos 

Pode-se ver na tabela abaixo que cerca de 63% dos lixos incineráveis consistem em lixos separáveis e 

recicláveis como recursos.   

② Volume de lixo incinerável  

De acordo com o gráfico abaixo à esquerda, o volume de lixo incinerável que sai da grande maioria das 

famílias não chega a 35L, portanto, é possível atender suficientemente às necessidades da população com o 

saco de lixo de 35L. A melhoria da separação e a firme reciclagem dos recursos possibilitarão reduzir ainda 

mais o volume de lixo incinerável como no gráfico abaixo à direita. 

Volume por saco de lixo incinerável (L) 

(Finalizando) 

Como apresentado nos dados acima, o saco de lixo menor atende às necessidades de muitas famílias. E o 

uso de sacos multiuso fará com que não sobre ou nem precise receber sacos a mais. Por isso, para atender a 

situação atual, estamos efetuando as mudanças. Passaram-se 20 anos desde a introdução do sistema de 

sacos de lixo designados. Recebemos a colaboração dos cidadãs para promover o projeto de redução de lixo 

e sua transformação em recursos. Apesar de muitas famílias estarem promovendo a redução de lixo e sua 

transformação em recursos, desejamos melhorar ainda mais este projeto. 

Contamos com a colaboração de todos.  

Meta Atualmente 


