Folheto informativo sobre resíduos biodegradáveis
Onde devo colocar o contentor para lixo orgânico?

O contentor para lixo orgânico não deve nunca ficar debaixo de sol forte, mas sim
à sombra. Dessa maneira, podem ser evitados odores desagradáveis.
Como devo recolher os resíduos biodegradáveis?

Os resíduos biodegradáveis devem ser embrulhados em papel de jornal. O papel
de jornal (e não revistas, nem folhetos em papel brilhante), ou mesmo as caixas de
ovos, o papel de cozinha ou guardanapos ajudam a absorver os líquidos em
excesso. Estes materiais, juntamente com os resíduos biodegradáveis, podem ser
depositados no contentor para lixo orgânico. Na unidade de compostagem, eles
serão convertidos em composto muito valioso. Os sacos de papel utilizáveis para
composto, em recipientes de pré-seleção e em contentores para lixo orgânico,
estão disponíveis comercialmente ou nos centros de reciclagem.
Nunca embale o lixo orgânico em sacos de plástico! Mesmo que esses sacos de
plástico estejam rotulados como utilizáveis para composto.
Como proceder com o contentor para lixo orgânico em dias de temperaturas muito
elevadas?

Coloque o contentor à sombra. Certifique-se de que circula ar suficiente entre os
resíduos. Coloque, entre os resíduos, pequenos galhos ou ramos do quintal, folhas
de jornal ou papel de cozinha amassados ou pedaços de cartão. Deste modo,
evitará que os resíduos no contentor para lixo orgânico comecem a apodrecer e
que sejam infestados por vermes. Caso ocorra uma infestação por vermes, use
cianamida cálcica (disponível em lojas especializadas em jardinagem). Nunca
derrame líquidos, como sopas ou molhos, no contentor para lixo orgânico!
Como lidar com o contentor para lixo orgânico no inverno?

No inverno, também fica "frio" para o contentor de lixo orgânico. Os resíduos
biodegradáveis podem congelar, tornando-se impossível esvaziar o contentor.
Uma forma de remediar esta situação é colocar papel de jornal amassado no
fundo do contentor. O papel absorve os líquidos, impedindo que os resíduos
biodegradáveis congelem no fundo do contentor. No entanto, a melhor opção será
encontrar um local para o seu contentor ao abrigo de congelação, como numa
garagem ou num local semelhante.
Como devo limpar o contentor para lixo orgânico?

Se necessário, limpe o contentor com água limpa. Quaisquer produtos de limpeza
são desnecessários e inadequados para este fim, dado que amiúde estes não se
decompõem totalmente no processo da compostagem. Após a limpeza, deixe o
contentor a secar com a tampa aberta.
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No contentor para lixo
orgânico, devo depositar:
Restos de cozinha putrescíveis:

Cascas de batata, cascas de fruta
(também de citrinos), restos de
saladas e legumes, cascas de ovo,
restos de comida, pequenos ossos,
espinhas de peixe, restos de carne,
restos de pão e bolos, filtros de café,
saquinhos de chá, comida estragada
(sem embalagem).
Resíduos do jardim:

Ramos, aparas de relva, folhagem,
ervas daninhas, resíduos de plantas,
raízes, fruta caída da árvore (mesmo
com bolor).
Outros:

Flores murchas, plantas em vaso,
plantas de varanda com solo,
cabelos, penas, panos de cozinha,
caixas de ovos, guardanapos de
papel, serrim e palha de madeira de
madeira não tratada, sacos de papel
de fruta e de pão, pequenas
quantidades de papel de jornal para
embalar os restos de cozinha.

No contentor para lixo orgânico
NÃO devo
depositar:
Plantas infestadas com fogo
bacteriano NÃO devem ser
depositadas no contentor de lixo
orgânico.
Lixo residual:

Pontas de cigarro, cinzas, fraldas,
pensos higiénicos, gaze e pensos
esterilizados, algodão, sacos de
aspiradores, resíduos da limpeza de
ruas, couro, papel de parede, pedras,
têxteis, sacos de plástico (também se
aplica a sacos de plástico "utilizáveis
como composto"), toalhas de papel
oriundas da prática hospitalar, lenços
de papel, etc.
Material reciclável:

Embalagens de venda unitária de
plástico (copos, película metalizada,
sacos e garrafas de plástico)
Material composto (embalagens de
leite e sumo)
Metais (latas de bebidas, recipientes de
alumínio, latas de conserva)
Vidro (garrafas)
Papel (papel limpo, cartão, etc.)
Substâncias problemáticas:

(estas pertencem à recolha de
substâncias problemáticas)
Produtos químicos / venenos, tintas
líquidas, vernizes, desinfetantes,
solventes, pesticidas, produtos de
limpeza, óleo usado (deve ser
devolvido ao revendedor), pilhas
(devem ser devolvidas ao retalhista , à
loja de material elétrico ou aos centros
de reciclagem).
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Por favor note que:

Os restaurantes, cafés, snack-bares, etc podem apenas depositar, no contentor
para lixo orgânico, restos de fruta e legumes crus. Estes estabelecimentos são
obrigados a usar um contentor para restos de alimentos. (Veja folheto informativo
separado.)
Para mais informações sobre o uso comercial de contentores para lixo orgânico e
contentores para restos de alimentos, contacte o Departamento de Assessoria
Comercial, através do telefone: 07452 6006 – 7050.
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