RECOLHA DE LIXO
PARA COMPOSTAGEM
NO PASSEIO
É fácil. É gratuito.

Por que fazer a
compostagem?
A compostagem ajuda a reduzir o lixo
nos aterros. Os restos de comida são
processados e transformam-se em
fertilizante e energia limpa.

Comece hoje mesmo
a fazer a compostagem!

É fácil!

Dicas para a compostagem

ENCHA-O BEM.

MANTENHA-O FECHADO.

Forre o seu caixote do lixo
de cozinha com um saco de
compostagem. Ao preparar
as refeições e ao limpar tudo,
encha o caixote do lixo com
restos de comida.

MANTENHA-O LIMPO.

COLOQUE-O NO
INTERIOR. (E FECHE-O)
Ate o saco e coloque-o no contentor
de lixo com rodas no passeio.
Feche o seu contentor para manter
os animais afastados.

COLOQUE-O NO
EXTERIOR.
Desloque o contentor de
compostagem para o passeio
para recolha com o seu lixo
comum e o lixo de reciclagem.

Feche o seu contentor de lixo no passeio para
manter os animais afastados.
Traga os restos de comida para o seu contentor
de lixo com rodas no passeio regularmente para
minimizar os odores. Lave com água abundante
o caixote e o contentor, conforme necessário, e
deixe-os secar. O seu caixote do lixo de cozinha
pode ir à máquina de lavar.

MANTENHA-O À MÃO.

Guarde o seu caixote em cima da bancada ou
por baixo do lava-louça da cozinha.

mais informações:

CambridgeMA.Gov/Compost
Telefone: 617.349.4800 Email: Compost@CambridgeMA.Gov

O que pode compostar?
FRUTAS E VERDURAS

PRODUTOS
LÁCTEOS

CARNES, OSSOS E CONCHAS

PÃES E GRÃOS

SACOS DE CHÁ, BORRAS DE CAFÉ E FILTROS

GUARDANAPOS E TOALHAS DE PAPEL

O que NO se pode compostar?

Excrementos de animais
de estimação ou fraldas
Resíduos do quintal

FAQs
(PERGUNTAS FREQUENTES)

1

POR QUE DEVO FAZER A
COMPOSTAGEM?

?

			

A compostagem reduz a quantidade de lixo
nos aterros. Como os restos de comida
representam 40% do nosso lixo, eliminálos
ajuda a cidade a atingir os objetivos de
redução de resíduos.

2

DEVO FICAR PREOCUPADO COM
OS ANIMAIS E OS ODORES?

O contentor de lixo com rodas no passeio é
fabricado em plástico espesso e tem uma tampa
de fecho para manter os roedores afastados.
O caixote de lixo da cozinha tem uma tampa
ventilada para permitir a saída de humidade
e calor, reduzindo os odores.

FLORES CORTADAS

Líquidos
Sacos de plástico

3

POR QUE DEVO USAR SACOS DE
COMPOSTAGEM?

4

EU USO UM TRITURADOR
DE LIXO. DEVO PASSAR A
FAZER A COMPOSTAGEM?

O uso de sacos de compostagem no interior do
seu caixote do lixo de cozinha ajuda a manter os
caixotes limpos e secos. A maioria dos residentes
substitui o saco a cada 3-4 dias. Para saber
onde pode comprar sacos de compostagem,
visite: CambridgeMA.Gov/Compost

Recomendamos vivamente aos residentes que
optem pela compostagem para reduzir o risco
de serviços adicionais de esgotos onerosos.

5

HÁ OUTRAS COMUNIDADES A
FAZER COMPOSTAGEM?

Sim! Muitas cidades já fazem compostagem,
incluindo Seattle, San Francisco e New York City.
Cambridge lidera em Nova Inglaterra por oferecer
recolha de compostagem por toda a cidade!

CambridgeMA.Gov/Compost

