
Folhas, sobras de comida, de leite, de farinha, galhos, palitos, guardanapos, serragem, borra de café, flores murchas, cascas de frutas e legumes, saquinhos de chá, grama cortada, 
cascas de ovos,  caroços, 

bagaço de cana e qualquer 
outro resto orgânico

 

Quem disse que...

COMPOSTAGEM

...é lixo?

ü
Es�ver com cor marrom café e cheiro agradável

Es�ver homogêneo e não der para dis�nguir

Não es�ver esquentando mais, mesmo após o

ü

ü

da terra.

restos de alimentos;

revolvimento.

ALIMENTOS QUE NÃO DEVEM SER USADOS 

NA COMPOSTEIRA DOMÉSTICA. 

 
Carne de qualquer espécie, ossos de resto de 
refeições ou de animais, fezes de animais
domés�cos, óleos, gorduras e materiais 
recicláveis, como papel ou plás�cos. Uma dica 
importante: evite colocar cascas de frutas cítricas
em excesso, pois o sumo ácido atrapalha o 

 

processo de decomposição.

O MATERIAL SERÁ UM COMPOSTO, 
PRONTO PARA SER USADO, QUANDO:

ALGUM PROBLEMA?

   Mau cheiro: pode estar molhado demais
   ou pouco arejado. Para melhorar, revire e adicione 

   folhas secas ou grama. 

ü

   Presença de Moscas: cubra com folhas secas ou
grama.
ü
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TODO RESÍDUO TEM 
DESTINO CERTO!

REALIZAÇÃO:

PARA SABER MAIS:

Não jogue esse impresso em vias públicas.
Compar�lhe essas informações e quando esse material
não for mais ú�l, encaminhe-o para a coleta sele�va.

   Decomposição demorada: pode estar muito seco 
   ou muito ‘‘pedaçudo’’. Junte mais materiais

   úmidos e pique os materiais antes de colocá-los 
   na composteira.

ü

Acesse o site apontando a câmera 
do celular para o código abaixo



APRENDA A FAZER UMA COMPOSTEIRA
DOMÉSTICA

1

Terceiro Balde: na lateral inferior do 
b a l d e  fa ça  u m  f u ro  g ra n d e  p a ra 
inserir a torneira (ela servirá para re�rar o
b i o f e r � l i z a n t e  p r o d u z i n d o  n a 
compostagem); corte com es�lete 
a parte central da tampa (como feito no
balde 2), Deixando uma borda de dois 
dedos para servir de apoio para o balde 

 

2

Primeiro Balde: fure o fundo do balde 
com a furadeira e broca de 4mm. Faça
alguns furos nas laterais da parte 
superior do balde com a furadeira e 
broca de 1,5mm (os furos servirão para
a entrada de ar). Mantenha a tampa
do balde 1 intacta, para fechar a parte
superior da composteira.  

BALDE PARA 
BIOFERTILIZANTE

BALDE PARA COMPOSTO

VOCÊ PODE FAZER A DIFERENÇA

• Produzindo um ó�mo condicionador de solo, 
que pode ser usado em vasos, hortas e jardins. 
Condicionadores são importantes para suprir os
nutrientes do solo e consequentemente, dar
condições ao crescimento sadio das plantas.

• Reduzindo a quan�dade de resíduo des�nada ao 
aterro sanitário da nossa cidade, aumentando 
sua vida ú�l e valorizando os resíduos dando-os  

• Dando o bom exemplo na des�nação de parte 
do seu resíduo, ajudando a convencer outras pessoas 
a não queimar folhas e restos que poluem o ar, 
incomodando a vizinhança e prejudicando nossa

uma nova u�lidade.

• Ao separar e compostar resíduos orgânicos, 
você notará que sobraram, basicamente, 
materiais recicláveis que podem ser separados e 
des�nados para a coleta sele�va. A pequena
quan�dade de rejeitos que sobrar deverá ser
des�nada à coleta de lixo comum e os resíduos
perigosos e especiais deverão ser des�nados
corretamente para os ecopontos ou outros

 

saúde.

pontos de coleta.

BALDE PARA COMPOSTO

3

Segundo Balde: fure o fundo do balde
como foi feito no balde 1, com a
furadeira e broca de 4mm (nele os 
furosservirão para passagem  do  
biofer�lizante).  Faça também furos nas
laterais superiores com a furadeira e
broca de 1,5mm para entrada de ar.
Corte a parte central da tampa do balde 
2 com um es�lete, deixando uma borda
de 2 dedos para servir de apoio para o
balde de cima.  

O biofer�lizante é um ó�mo adubo líquido para

as plantas, porém para ser u�lizando há 

necessidade de diluí-lo. Para isso basta usar 1 

parte de biofer�zante para 10 partes de água. 

Você pode optar por u�lizar minhocas em sua 

composteira, para ajudar no processo de 

decomposição. Os furos no 1º balde ajudarão na

locomoção das minhocas entre os 2 primeiros

baldes. 

DICAS

AGORA É SÓ MONTAR SUA COMPOSTEIRA 
COMO O ESQUEMA ABAIXO

Para saber como u�lizar minhocas 

e como fazer o manejo da composteira, 

acesse o QR Code no verso deste folder.

de cima.

✔

✔

Coloque restos de alimentos orgânicos

(cascas de frutas, sementes, legumes, 

borras de café, entre outros) misturados

com matéria seca (folhas secas ou serragem) 

no balde 1, sendo duas partes de matéria

seca para uma de composto (a materia seca 

serve para equilibrarmo composto). Quando 

este es�ver cheio passe-o no lugar do balde 

2 e, novamente, inicie o mesmo processo no 

segundo balde. Ápos cerca de 3 meses, seu 

composto estará pronto.
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