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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



Composteiras Urbanas   - Casas & Apartamentos

Feita de resuso de Baldes (+)  

Baixo Custo  (+)

Pequenos Volumes (-)

Difícil Manejo   (-)

Não é Bonita   (-)

Processo não muito eficiente (-)

BBB

Custo e Benefício Ok (+)  

Precisa de suporte para ficar 

suspensa (retirar chorume) (-)

Vedação não eficiente  (-)

Não é  Bonita (-)

Processo não muito eficiente (-)

Custo e Beneficio super OK (+)  

Vedação perfeita  (+)

Suspensa do Chão e tampa c/garras (+)

Manejo confortável, comodidades   (+)

Tem design   (+)

Processo muito eficiente (+)



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



Imitamos o que acontece 
naturalmente nas florestas

A lógica da Compostagem

folhas – frutos – galhos caem das árvores

Caem continuamente no solo úmido da 
floresta

Ninguém varre nem limpa a floresta

Fungos e Bactérias decompõem 
naturalmente o que cai no solo 

Deste processo natural forma-se o rico 
solo das florestas

Tem mais folhas e galhos – Resíduo Seco
Tem menos  frutos e frutas – Resíduo Úmido



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 Úmido  - o que não pode



Solução para Casca dos Cítricos

Multiuso de Limpeza
Higienizador de Mãos

Aromatizador de Ambientes



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



Iniciando sua Compostagem - mão na massa 

Vídeo - Iniciando sua 
Compostagem

https://www.youtube.com/watch?v=6LCPWO1ZE-I&t=150s


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



Bichinhos benéficos  - fazem parte do processo

Bicho que tá dentro não sai

Bicho que tá fora não entra

Povo da Compostagem

Fungo tipo algodão no topo da Compostagem

Ácaros oribatídeos - exclusivo da compostagem - umidade da tampa

Tatuzinho – passeiam felizes no composto

muitos outros bichinhos que não vemos

Ácaro oribatídeo
na umidade da tampa

Fungo Feliz                        
no topo da compostagem

Tatuzinho Feliz     
passeando pelo composto



Gestão das Caixas – liberando espaço da composteira

Vídeo - prática da gestão das caixas

Pode usar o adubo ainda grosseiro antes de se tornar  fino como Humus

O Objetivo é liberar espaço da composteira

Compostar um maior volume do seu resíduo da cozinha  

https://youtu.be/jwBfPEbcly8


Adubo – composto pronto

Use parte do seu composto pronto ou semi pronto como 

acelerador do processo da Compostagem

Separe e retorne parte das minhocas para a outra caixa  antes 

de fazer uso do composto

Caso não tenha como fazer uso do composto, doe ou 

direcione para um canteiro de Rua, Parque, Escola, igreja...



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



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


Outro Direcionamento para
cascas de frutas 

Dê para seu Cachorro Querido  

Maça  - Pera  - Banana  - Manga  - Mamão  

Outro Direcionamento para
restinhos de legumes e verduras

Inclua no prepara da comida de seu Cachorro Querido

https://www.cachorroverde.com.br/



Outras Soluções para

Gerar menos Resíduo Orgânico

Diminua o desperdício de alimentos
Compre apenas o que for consumir

Crie receitas de pratos incluindo as cascas
(banana, abóbora, talos, cascas de batatas,
beterraba, etc)

Consulte Receitas Criativas no Mr Google



Mudas:  Katsumoto:  (24)99965-0950

Sítio Carvalho:   (21)99558-0316  (21)2616-4140  - Solicite Cupom de Desconto 5%
Canteiro Urbano: (21) 99984-4088 – Mudas e Sementes a combinar

Livros: Calendário Astronômico Agrícola Biodinâmica  (Cupon 5% Desconto)

Plantas Alimentícias não Convencionais – Ed. Plantarum
A Vida Secreta das Plantas
A Vida Secreta das Árvores

Vasos Auto Irrigáveis:
Plantei – Cupom Desconto 5% https://www.plantei.com.br/?cupom=CANTEIROURBANO

Vasos de Cerâmica -Cerâmica Califórnia:  (21)2703-9668 (21)99728-0651 R

Composteira Humi:  Canteiro Urbano

Biofertilizante:  Canteiro Urbano

Oficina

Compostagem & Jardim Comestível

https://www.plantei.com.br/?cupom=CANTEIROURBANO
https://www.plantei.com.br/?cupom=CANTEIROURBANO


Sobre Ana Lemos

Idealizadora do trabalho “Canteiro Urbano”, dedica-se a pesquisas e experimentos

que visam traduzir “Boas Práticas” em possibilidades de um viver urbano com mais

qualidade. Sua formação em saúde e bem estar teve início na década de 90, com o

estudo aprofundado em temas variados como; Florais, fitoterapia, argilaterapia,

aromaterapia, alimentação natural e funcional, Yoga, meditação, Reiki, permacultura,

compostagem, agricultura urbana e gestão de resíduos. Para consolidar os

aprendizados, Ana dedicou-se de 2000 à 2015 a trabalhos voluntários focando o bem

comum e o coletivo. Em 2015 concluiu pós graduação em Gestão de Ambientes e

Sustentabilidade – Fundação Getúlio Vargas e desde então vem desenvolvendo seu

lado empreendedor, mesclando negócios, palestras e cursos, imprimindo no trabalho

do Canteiro Urbano um jeito diferente de fazer negócios. A partir de 2020, seu

trabalho se reformatou para o movimento Home Office e Online, desafio que motiva

e vem gerando Cursos e Oficinas possibilitando uma troca saudável via internet. Em

paralelo Ana também se dedica à família, mãe de uma Moça de 23 anos, mora em

uma casa que é seu laboratório, onde desenvolve e aplica tudo que propõe em seu

trabalho. Finalizamos com o lado atleta, praticando Nado no Mar, participa de treinos

e nados em cardume com os amigos, buscando em sua vida de sereia Viver a

Verdadeira Alegria de Ser.



Próxima Oficina

Jardim Comestível


