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Compostagem Prática

Apartamentos

Casas



Bons Motivos para Compostar

Diminui o lixo gerado na residência 

 Transforma o resíduo da cozinha em 
adubo e biofertiliante

 Possibilita cultivar seu próprio alimentos

 Ganhos de paisagem e qualidade de Vida 
nas Cidades

 Você se torna um Multiplicador de um 
novo estilo de vida

 Motiva e Fortalece  iniciativas 
transformadoras



Compostar em ambientes urbanos
casas & apartamentos



Onde Instalar sua Composteira - Casas & Apartamentos

Área Externa

Protegida de Sol intenso

Protegida de Chuva

Área Interna

Local Disponível

Preferencia próximo à cozinha

Dimensão Composteira Humi
78 alt x 42 larg x 60 prof

45 litros p/caixa



Compostagem 

É o processo de Digestão da Terra

A lógica da Compostagem

alimentos crus são de fácil digestão

Alimentos mastigados, picados são de 
fácil digestão 

Alimentos de Digestão Fácil

Compostagem de Sucesso



Que Resíduos Precisa para Compostar

Resíduos úmidos

Restos de alimentos crus

Resíduos Secos

Serragem  - Palha de Grama  - Papelão
Introduzir na Composteira

1 parte Resíduo Úmido
2 partes Resíduo Seco



Resíduo Úmido  - o que pode



Resíduo Seco  - opções

Serragem Grossa

Fácil de achar

Mantém o composto aerado

Difícil decomposição

Palha de Grama

Corte de Grama seca

Fácil decomposição

Melhor resíduo seco 

Folhas Secas

Folhas de Varrição

Folhas grossa, decomposição 

lenta

Folhas de Palmeira e 

Amendoeira não decompõem

Papelão e Papel Picado 

Fácil de achar

Sem tinta e sem adesivos

Não veda o topo docomposto



Nova Rotina da Casa – para compostar

intalar sua composteira
em local de fácil acesso

container com matéria seca e pá para 
descompactar ao  lado da composteira



Nova Rotina da Cozinha – para compostar

Potinho e Tupperwer bem tampados   
proteção de mosquinhas

Serragem no fundo do potinho e Tupperwer
contém umidade 

da lixeirinha
cozinha

para composteira

da lixeirinha
cozinha

para tupperwer 3-4 dias para composteira



Compostagem é um Processo Dinâmico 

Fique Atento à

Umidade – Neutralizar c/resíduo seco

Mosquinhas e Larvinhas – Neutralizar a umidade  e Armadilha

Compactação – aerar com alavancas

Acertos  - Erros  - Consertos



Neutralizando a Umidade do Processo

Solução

1   parte de Resíduo Úmido

2 a 3   partes de Resíduo Seco

Resíduo Seco no fundo do 
potinho da cozinha



Solução

Controle de Larvinhas e Mosquinhas 



Controle de Larvinhas e Mosquinhas 

Solução

Potinho da cozinha bem vedado Capa de Tule



Descompactando o Composto - alavancas

Solução

Vídeo - Prática da
descompactação do composto

Descompactar
a cada 7 ou 10 dias

https://youtu.be/KuAe4_eQkFk


Bichinhos Amigos do Processo  - minhocas e gongolos

Benefícios

Agilizam o tempo da  compostagem

Enriquecem o composto

O Processo da Compostagem acontece 
com ou sem minhocas e gongolos



Biofertilizante - a cereja do bolo da compostagem

líquido acumulado na última caixa 

Não tem cheiro   - é  um chá escuro

Comprova o sucesso da sua compostagem

Usar para regar todo tipo de planta

Diluição – 1 biofertilizante p/10 água



Biofertilizante - a cereja do bolo da compostagem



Perguntas Frequentes

Compostagem dá cheiro? 

Quanto tempo demora para a compostagem ficar pronta?

Compostagem atrai bichos? 

Como saber se meu processo está OK? 

O que faço com o composto pronto, moro em apartamento?

Sim, tem cheiro de terra fresca.  Composteira transforma, lixeira apodrece

Em média 45/60 dias.  Depende do tipo de resíduo e como você introduziu nas caixas. 
Depende do refinamento do composto que você quer obter.

Bicho que tá dentro não sai, Bicho que tá fora não entra                
Composteira bichos do Bem, Lixeira bichos Cabeludos (barata – rato) 

Dê de presente para um amigo que gosta de plantas, doe ou direcione para     
adubar canteiros do condomínio, escolas, canteiros de rua, pracinhas, etc... 

O biofertilizante não terá cheiro, os alimentos não se identificam mais e tem cheiro da terra viva



Compostagem – Movimento de Crescimento

Trabalha seu instinto Controlador

Reconsidera o que é Limpo e o que é Sujo

Ressignifica seu Lixo

Sozinhos Somos Gotas
Juntos Somos Oceano

Integra você e sua família                                        
ao Circulo Virtuoso dos Alimentos

Exercita o olfato

Sugestão de Documentário Netflix - Solo Fértil

https://www.netflix.com/br/title/81321999?preventIntent=true

https://www.netflix.com/br/title/81321999?preventIntent=true

https://www.netflix.com/br/title/81321999?preventIntent=true

