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O lixo que não é lixo 

O descarte incorreto de resíduos pode trazer inúmeros problemas ao meio ambiente e à saúde humana. Além disso, gera altos custos ao 

Município e aos contribuintes para coleta, transporte e destinação final. Mesmo quando mandado para aterros sanitários, o resíduo orgânico gera 

gases de efeito estufa, mau-cheiro, atrai vetores de doenças e gera o chorume, que é um líquido muito poluente, necessitando de grandes lagoas de 

contenção. Ou seja, o problema não termina quando você põe o lixo para fora de casa. 

Muito se fala em reciclagem de plástico, papel, metais, o que é extremamente importante, mas você sabia que pode reciclar seu lixo orgânico 

também? 

Por que fazer a reciclagem de resíduo orgânico?  

 

 Evita mau-cheiro e vetores de doenças (moscas, baratas, ratos) 

 Evita a poluição ambiental 

 Produz ótimo adubo para hortas, jardins, pomares, vasos de plantas  

 Maior vida útil dos aterros sanitários 

 Economia de recursos públicos: os serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos são por peso, ou seja, quanto menos 

você descartar, mais se economiza! 

 É fácil e sem custo! 

Você sabia que 

aproximadamente 60% 

do lixo que você produz 

é orgânico? 
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Principais formas de produzir adubo com lixo orgânico 

 Compostagem  

 Vermicompostagem 

 Enterramento   
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Matéria seca e matéria úmida 

 

Antes de iniciar, vamos definir a diferença entre matéria seca e matéria úmida na compostagem e 

vermicompostagem. 

Matéria seca: material seco (sem umidade) que será usado para cobrir o composto. O que pode 

ser usado: grama seca, serragem (somente de madeira, não usar serragem de mdf ou outros tipos de 

processados), folhas secas, maravalha, capim seco. Dar preferência a materiais pequenos ou reduzir o 

tamanho antes de usar para que a mistura fique bem coberta e a compostagem seja mais eficiente e fácil 

de manejar. Ex: folhas pequenas, como as de pitangueira, em vez de folhas grandes, como as de plátano. 

Para usar folhas grandes, reduza o tamanho delas antes. 

Matéria úmida: qualquer tipo de restos vegetais que não sejam secos. O que pode ser usado:  

restos de frutas e hortaliças, coador de papel e borra de café, folhas e saquinhos de chá, erva-mate, restos 

de jardinagem, etc. Podem ser usados também cascas de ovos, guardanapos de papel, palitos de dente e 

de fósforo, restos de apontar lápis, etc. 
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 O que pode ser compostado em cada modalidade (matéria úmida) 
 

 Compostagem Vermicompostagem (com minhocas) Enterramento 

Pode à 

vontade 

 

 

Restos de frutas e hortaliças 

Coador de papel e borra de café 

Folhas e saquinhos de chá 

Cascas de ovos 

Guardanapos de papel 

Palitos de dente e de fósforo 

Restos de apontar lápis 

Erva-mate 

Restos de jardinagem 

 

 

 

Restos de frutas e hortaliças 

Borra de café 

Palitos de dente e de fósforo 

Restos de apontar lápis 

Restos de jardinagem 

Erva-mate  

Saquinhos de chá 

 

Restos de frutas e hortaliças 

Coador de papel e borra de café 

Folhas e saquinhos de chá 

Cascas de ovos 

Guardanapos de papel 

Palitos de dente e de fósforo 

Restos de apontar lápis 

Restos de jardinagem 

Resíduos de origem animal (laticínios, 

carnes) * 

Erva-mate 

Pode com 

moderação 

 

Restos de pães, bolos, farelos 

Alimentos com sal 

 

Alimentos ácidos (limão, abacaxi, laranja, 

etc.) 

Alimentos com odores fortes (cebola, 

alho)  

Guardanapos de papel 

Coador de papel 

 

Alimentos cozidos 

Alimentos com sal 

 

Não Pode 

 

Resíduos de origem animal (laticínios, 

carnes, gordura) 

Alimentos cozidos 

 

Resíduos de origem animal (laticínios, 

carnes, gordura) 

Alimentos cozidos 

Alimentos com sal 

 

Gordura pura** 

* Isolar o local para evitar acesso de animais domésticos e silvestres. 

** Jamais lançar gordura diretamente no solo, encaminhar para o Programa de Coleta de Óleo Saturado. 
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 Compostagem 

É um processo natural de decomposição da matéria 

orgânica, transformando o que era lixo em um ótimo adubo, 

com um baixo investimento inicial e sem custo de 

manutenção. Dependendo do modelo e método 

selecionado, e, se forem reutilizados materiais já 

disponíveis e mão-de-obra própria, a composteira poderá 

ser feita sem custo.  

A compostagem é fácil de ser conduzida e não tem 

mau cheiro, fica com um agradável aroma de terra úmida. 

Também não atrai vetores de doenças (ratos, baratas, 

moscas etc.), pelo contrário, evita esses problemas e não 

polui o meio ambiente. 

 

A compostagem divide-se em três tipos principais: em composteiras, em pilhas e em leiras. Pode ser feita em pequenos 

espaços, inclusive em apartamentos e escritórios. 
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Compostagem pilhas ou em leiras 

 

Nesse método não é necessário um recipiente, podendo ser feita diretamente no solo. A diferença entre elas é o formato e a finalidade, sendo 

que as pilhas são usadas para pequenas quantidades de resíduos e as leiras para grandes quantidades. Quando atingirem cerca de 1 metro de altura, 

inicie outra. 

Como fazer compostagem em pilha ou leira?  

1º Faça uma camada de matéria seca no chão. 

2º Coloque uma camada de matéria úmida e cubra com matéria 

seca. 

3º Controle a umidade, o ideal é que esteja úmido, mas não 

encharcado. 

4º Revolva a mistura no mínimo uma vez por semana e, 

preferencialmente a cada 3 ou 4 dias. 

5º Repita esse processo até atingir cerca de 1 metro de altura. 

Depois inicie outra pilha ou leira. 

6º Continuar revolvendo a mistura e controlando a umidade. Em 

aproximadamente 90 dias o composto estará pronto, com cor escura e um 

cheiro agradável de terra molhada. 

Compostagem em pilha 

Compostagem em leira 
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Compostagem em composteiras 

É o tipo de compostagem feita dentro de recipientes ou estruturas de contenção. As composteiras podem ser feitas em qualquer tipo de 

material: tambores, caixas de madeira ou plástico, baldes, estruturas construídas com tijolos, madeira, tela, etc. Existem também composteiras 

prontas disponíveis no comércio, de vários modelos e tamanhos.  

 

 

                          Alguns tipos de composteiras.      

 

Como usar a composteira?  

1º Faça uma camada de matéria seca no fundo da composteira. 

2º Coloque uma camada de matéria úmida e cubra com matéria seca. 

3º Controle a umidade, o ideal é que esteja úmido, mas não encharcado. 

4º Revolva a mistura a cada três dias, preferencialmente, e, no mínimo, uma vez por semana. 

5º Repita esse processo até encher a composteira. Depois inicie a compostagem em outro compartimento. 
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6º Continuar revolvendo a mistura e controlando a umidade. Em aproximadamente 90 dias o composto estará pronto, com cor escura e um 

cheiro agradável de terra molhada.  

Quanto menores forem os restos orgânicos, mais rápida será a compostagem, assim, procure sempre picar grosseiramente seus resíduos “úmidos”. Não 

devem ser colocados resíduos de grandes dimensões inteiros, como frutas maiores, por exemplo (melancia, melão, mamão, etc.).  

 

 

Cuidado com: 

 Alimentos temperados: usar com moderação. 

 Alimentos cozidos ou de orgem animal (carnes, gorduras, queijo, etc.): não usar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A compostagem deverá sempre respeitar a proporção de uma a duas partes de matéria seca 

(grama e folhas secas, palha, serragem de madeira) para cada parte de matéria úmida (restos de frutas e 

hortaliças, erva mate, borra de café, etc.). 

A última camada deverá sempre ser de matéria seca. Caso isso não seja feito, insetos e outros 

animais poderão ser atraídos. 
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Umidade ideal 

Para o correto funcionamento da composteira, deve ser mantida a umidade ideal, que pode ser verificada 

pegando um pouco do composto e apertando levemente. Ele deve estar úmido, mas sem escorrer líquido. Caso 

esteja muito molhado, deverá ser acrescentada matéria seca; se estiver muito seco, basta adicionar um pouco 

de água. Em ambos os casos, deve-se revolver a mistura.     

 

                                                                                                                                        

Vermicompostagem          

É a compostagem feita em recipiente fechado, com minhocas do tipo californiana ou outra adequada a esse fim. Por esse motivo, não utilize 

minhocas capturadas diretamente da natureza, pois você não irá obter o resultado desejado. A vermicompostagem não pode ser feita diretamente 

no solo, pois as minhocas irão fugir, e se o seu minhocário (composteira com minhocas) estiver em ambiente 

externo, necessita obrigatoriamente tampa ou cobertura para evitar entrada de água da chuva.  

Para fazer vermicompostagem, siga as mesmas instruções da compostagem e acrescente as minhocas. 

Teste de umidade do composto. 
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             Nessa modalidade alguns cuidados extras devem ser tomados, como não usar muitos resíduos ácidos (laranja, limão, abacaxi, etc.), com 

cheiro forte (cebola, alho, etc). Além disso, não devem ser usados resíduos temperados, cozidos ou de origem animal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É preciso controlar a umidade, principalmente o excesso, pois o isso pode 

matar as minhocas. As minhocas preferem compostos com bastante umidade, mas 

não encharcados. 
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Principais Problemas e Soluções na Compostagem e na Vermicompostagem 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Sintoma Causa Solução 

Mau cheiro 

Falta de oxigênio. Revolver a mistura. 

Excesso de água. 

Misturar material seco (folhas, 

serragem, grama, etc.). 

Falta de cobertura seca. Cobrir com matéria seca. 

Atrai insetos e 

outros animais Falta de cobertura seca. Colocar camada de material seco. 

Compostagem 

lenta 

Falta de água. Adicionar água ou material úmido. 

Pouco material para 

compostar. Acrescentar material úmido e seco. 

Resíduos muito grandes. Picar o resíduo. 
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Enterramento 

Além da compostagem, o lixo orgânico pode ser reaproveitado por meio do enterramento, que é simplesmente abrir um buraco no solo e ir 

depositando os resíduos, cobrindo em seguida. Nessa modalidade podem ser enterrados também resíduos de origem animal e alimentos cozidos. 

1º Cave um buraco no solo. 

2º Deposite o lixo orgânico. 

3º Cubra com uma camada de matéria seca ou terra. 

4º Repetir a operação até completar o buraco. A última camada deve ser sempre de terra.  

5º Aguardar aproximadamente 4 meses, até o adubo estar pronto.          

   

 

                                                                                                                                                                                                                             Enterramento. 
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 O que pode ser compostado em cada modalidade 
 

 Compostagem Vermicompostagem (com minhocas) Enterramento 

Pode à 

vontade 

 

 

Restos de frutas e hortaliças 

Coador de papel e borra de café 

Folhas e saquinhos de chá 

Cascas de ovos 

Guardanapos de papel 

Palitos de dente e de fósforo 

Restos de apontar lápis 

Erva-mate 

Restos de jardinagem 

 

 

 

Restos de frutas e hortaliças 

Borra de café 

Palitos de dente e de fósforo 

Restos de apontar lápis 

Restos de jardinagem 

Erva-mate  

Saquinhos de chá 

 

Restos de frutas e hortaliças 

Coador de papel e borra de café 

Folhas e saquinhos de chá 

Cascas de ovos 

Guardanapos de papel 

Palitos de dente e de fósforo 

Restos de apontar lápis 

Restos de jardinagem 

Resíduos de origem animal (laticínios, 

carnes) * 

Erva-mate 

Pode com 

moderação 

 

Restos de pães, bolos, farelos 

Alimentos com sal 

 

Alimentos ácidos (limão, abacaxi, laranja, 

etc.) 

Alimentos com odores fortes (cebola, 

alho)  

Guardanapos de papel 

Coador de papel 

 

Alimentos cozidos 

Alimentos com sal 

 

Não Pode 

 

Resíduos de origem animal (laticínios, 

carnes, gordura) 

Alimentos cozidos 

 

Resíduos de origem animal (laticínios, 

carnes, gordura) 

Alimentos cozidos 

Alimentos com sal 

 

Gordura pura** 

* Isolar o local para evitar acesso de animais domésticos e silvestres. Evitar grandes quantidades. Nesse caso, distribuir em mais covas. 

** Jamais lançar gordura diretamente no solo, encaminhar para o Programa de Coleta de Óleo Saturado, nas escolas. 
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Resumo da compostagem 

 

 Matéria úmida: uma parte. 

 Matéria seca: uma a duas partes. 

 Última camada sempre de matéria seca. 

 Umidade ideal: não pode escorrer água quando apertar 

levemente o composto na mão. 

 Revolva a mistura a cada três dias, preferencialmente, e, no 

mínimo, uma vez por semana. 

 Manter a tampa da composteira fechada. 

 Picar grosseiramente a matéria úmida. 

 Usar apenas um compartimento por vez, indicado pela placa 

“Coloque aqui”. Os demais poderão ser usados como depósito 

temporário para matéria seca. 

 O composto ficará pronto em 60 a 90 dias. 

 Usar o composto à vontade para adubar horta, jardim, vasos de 

plantas, o que quiser! 

 

Adubo orgânico produzido na 

compostagem 

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa 
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Composteira em escola municipal. 

 

 

Composteira do Centro Administrativo Municipal. 
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Composteira do Centro Administrativo Municipal em operação: camada de matéria 

úmida em célula em operação. 

 

 

Composteira do Centro Administrativo Municipal em operação: cobrir com camada de 

matéria seca. 
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Composteira do Centro Administrativo Municipal em operação: matéria úmida coberta 

com matéria seca. 

 

 

 

Composteira do Centro Administrativo Municipal em operação: revolvendo o composto 

em maturação, em célula já encerrada. 
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Composteira do Centro Administrativo Municipal em operação: aparência do composto 

quase pronto, em maturação, com agradável odor de terra úmida. 
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Em casos de dúvidas ou necessidade de 

orientação para fazer a reciclagem de 

resíduos orgânicos, ligar para a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente. 

 3444-8122 

 

Venha conhecer nossa composteira no 

Centro Administrativo Municipal! 

 

 

 


