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??O QUE É COMPOSTAGEM

!! Compostagem é o nome que se dá ao 
processo de transformação dos restos de 
alimentos (matéria orgânica) em adubo 
novamente, para que possam alimentar as 
plantas e produzir novos alimentos.

??PORQUE DEVEMOS FAZER A COMPOSTAGEM

!! Para que possamos reaproveitar a 
energia existente nos restos de alimento, 
diminuindo assim o desperdício de alimentos 
e energia em todo nosso planeta.

??COMO PODEMOS FAZER A COMPOSTAGEM

!! Fácil, fácil!!! Só precisamos de um pequeno 
espaço no nosso quintal ou de três 
recipientes de mesmo tamanho!!! O legal de 
utilizar a compostagem em recipientes é 
que vamos reciclar lata de leite, pote 
de sorvete, embalagem de margarina 
ou outros materiais de plástico que 
deveriam ir para o lixo e agora
não vai mais, bacana né?!?!



??como é o processo

!! Tudo que comemos tem nutrientes, são eles 
que nos ajudam a crescer saudáveis!!! Ao 
preparar as refeições, toda as cascas e 
sementes, vão para o lixo!!! E quem tem
plantas, as folhas que secam, vão parar no 
lixo, né verdade??? Pois bem, tudo isso na 
natureza vai levar um tempão para ser 
degradado, pra ficar escuro e úmido. 
então, a composteira imita o que acontece na 
natureza, só que mais rápido.

??O que é produzido

!!Nosso lixo orgânico costuma ter muita 
umidade. E na decomposição desse material, 
o líquido que se separa poderá ser coletado 
e utilizado como adubo líquido. O restante do 
material, após cerca de 30 a 0 dias estará4

pronto para ser utilizado como adubo sólido,
conhecido também como composto orgânico.
Muito interessante e legal não é mesmo?!
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PARA UTILIZAR, DILUIR 1 PARTE DE BIOFERTILIZANTE EM

10 PARTES DE ÁGUA PARA REGAR SUAS PLANTAS.



??O que é preciso

!! Vamos precisar de três potes iguais para fazer uma 
composteira bem legal. Eles serão empilhados um
sobre o outro. O INFERIOR vai juntar o adubo líquido. 
nos dois de cima, vamos colocando aos poucos o 
nosso lixo orgânico. Além dos potes, vamos precisar de 
algumas folhas secas. Caso tenha alguém que trabalhe 
com madeira perto da sua casa, pode-SE pedir um 
pouco de serragem. Agora já estamos com tudo para 
montar nossa composteira. vamos nessa! 

nas tampas 02 e 
03 FAÇA FUROS

nos potes 01 e 02 faça 
furos na base e na lateral

Depois de pronta a composteira é preciso fazer a compostagem funcionar. primeiro 
começamos enchendo o pote 01, colocando um pouco de terra, para cobrir a base. depois ao 

longo da nossa produção de resíduos orgânicos em nossa cozinha, vamos enchendo o nosso pote 01

FACA A TROCA DO POTEDURANTEINICIO

ACRESCENTE TERRA

COLOQUE OS RESIDUOS ORGANICOS EM 
UM MONTINHO, IDEAL QUE ESTEJAM 

EM PEDACOS MENORES PARA FACILITAR 
E AGILIZAR A SUA DECOMPOSICAO, 

E CUBRA COM MATERIAL SECO 
(FOLHAS DE PLANTAS, SERRAGEM, PAPEL).

QUANDO ENCHER  3/4 DO
POTE 01 TROQUE DE LUGAR

COM O POTE 02. ASSIM O POTE 01 
FICA COMPOSTANDO ENQUANTO 
ENCHEMOS O POTE 02 DA MESMA
FORMA QUE FIZEMOS NO POTE 01
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Em dias é possível que já se tenha o biofertilizante, então o coletamos.1  5
PRECISAMOS DE  dias PARA TERMOS O ADUBO (COMPOSTO ORGÂNICO).30/40
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