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Faça uma composteira 
Ao transformar resíduos orgânicos em composto, 
você estará adotando uma prática ambientalmente 
adequada e: 
- produzindo um ótimo condicionar de solo, que 
pode ser usado em vasos, hortas e jardins, 
- reduzindo a quantidade de lixo destinada ao lixão 
ou aterro da sua cidade e portanto, a poluição 
ambiental, 
- contribuindo para evitar a venda irregular de 
"terra preta", muitas vezes retirada ilegalmente das 
nossas matas, 
- consumindo menos sacos para lixo, diminuindo os 
riscos de atrair animais para sua lixeira e, facilitando 
a coleta municipal, 
- dando bom exemplo na destinação de parte do 
seu lixo, e ajudando a convencer outras pessoas a 

não queimar folhas e restos, poluindo o ar, incomo-
dando a vizinhança e prejudicando nossa saúde.
Se você tem um espaço maior em seu jardim (ou 
não tem tempo para revirar o monte...) enterre os 
resíduos orgânicos. O resultado será semelhante. 

Ao separar e compostar resíduos orgânicos você 
notará que sobraram, basicamente, só materiais 
como papéis, plásticos, vidros e latas. 

Que tal encaminhá-los para reciclagem? 

Se não há Coleta Seletivade Lixo ou recipientes 
especiais para recicláveis na sua cidade, entregue-
os a catadores, sucateiros ou a entidades que 
possam usá-los ou vendê-los. 

QUEM DISSE QUE... 

...folhas, sobras de comida, 
de leite , de farinha, galhos, 
palitos, guardanapos, serragem, 
borra de café, flores murchas, 
cascas de frutas e legumes, 
pedaços de madeira, saquinhos de chá, 
grama cortada, cascas de ovos, 
poeira de varrição, insetos mortos, esterco, 
ossos e caroços, bagaço de cana, 
e qualquer outro resto orgânico...

... É LIXO? 

Faça uma composteira:
Onde todo material orgânico se transformará naturalmente em adubo. 

Reserve...

...um recipiente, em sua 
cozinha, apenas para o 
descarte de resíduos 
orgânicos.  

As embalagens ou objetos 
de plástico, vidro, metais, 
etc deverão ser  descarta-
dos em outro recipiente.

1
Escolha...

um canto no seu quintal, 
de preferência som-

breado, onde você 
montará 

sua composteira. 

Use materiais como 
bambu, madeira velha, 

tela  de galinheiro, 
blocos ou tijolos (sem 

cimentar).
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Faça uma composteira 
                        Deposite...

                       ...na composteira o material 
           orgânico já separado do seu lixo.
                       Cubra-o com folhas, grama, etc. do seu jardim (ou de um 
terreno baldio próximo), ou com serragem, esterco seco, cama de animais, 
até que não dê para ver o material mais úmido (restos de alimentos) embaixo.

3
Regue...
...o monte para umedecer esta camada de cobertura mais seca.
Em época de chuva cubra a composteira com tábuas, telhas ou 
plástico para não encharcar.
Essa cobertura também protege o monte do sol direto.

De 2 em 2 dias...

...(ou de 3 em 3) areje bem o monte, passando todo o 
material de um lado para o outro com um garfo.
Após estes revolvimentos o material esquenta - não será fácil
 deixar a mão no meio do monte por muito tempo! - indicando  que a 
decomposição está ocorrendo corretamente.
Em qualquer momento você pode adicionar mais material orgânico à 
composteira, repetindo a etapa 3.

4
Fungos, tatuzinhos,   besouros, piolhos-de-cobra, minhocas e trilhões de 
bactérias estarão trabalhando para você, decompondo o material. Esses 

“bichinhos” são  inofensivos e não se espalham para além da leira (monte). 
Se, quando o composto estiver pronto, você quiser ensacá-lo para doar ou 

vender, peneire-o antes, devolvendo ao monte,  os bichinhos, para que eles 
possam continuar o trabalho de decomposição.

Quando não couber mais material  num dos lados 
da composteira  comece outra seguindo o mesmo 
procedimento.
Se você conseguir revirar o material sem passá-lo para o 
outro lado ou não tiver espaço para outra composteira, utilize 
a mesma.
O primeiro monte deve ainda ser revirado e regado, por 
cerca de 2 meses. Após este período o monte deve ter 
murchado pela metade.

5

P R O N T O ?

O material será um composto, pronto para ser usado, se o monte:
* Tiver cor marrom café, e cheiro agradável de terra;

* Estiver homogêneo, e não der para distinguir os restos (talvez apenas um ossinho ou caroço 
mais duro) e,

* Não esquentar mais, mesmo após o revolvimento.
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