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Como montar uma composteira caseira

COMO MONTAR UMA COMPOSTEIRA
CASEIRA
1. INTRODUÇÃO
Este manual parte do princípio de que, com algum conhecimento técnico,
mobilização social e boa vontade, é possível tratar os resíduos orgânicos que
geramos por meio da compostagem em nossas próprias comunidades e instituições.
Associando a compostagem com a jardinagem e a agricultura urbana, transforma-se
um potencial problema ambiental em fonte de saúde coletiva, promove-se a
reconexão com a terra e aprofundam-se os laços sociais. Desta forma, o principal
objetivo deste manual é desmistificar a gestão descentralizada de resíduos
orgânicos e inspirar comunidades e instituições a se envolverem com a gestão dos
resíduos orgânicos que geram.
O manual busca tratar do tema de compostagem comunitária (em um bairro, por
exemplo) e institucional (em um restaurante, hotel, escola, órgão público entre
outros) de resíduos orgânicos utilizando uma linguagem acessível, sem desprezar
as informações técnicas importantes, para concretizar iniciativas do gênero. Este
tipo de gestão de resíduos tem a característica de ser descentralizado, geralmente
de porte pequeno ou médio e dispensa a necessidade de transporte dos resíduos
para outros locais. Por isso, nesta cartilha, daremos ênfase a um método específico
de compostagem que tem sido aplicada com sucesso no Brasil para a compostagem
comunitária ou institucional (O público-alvo são lideranças comunitárias, agentes de
saúde, estudantes e outras pessoas interessadas no assunto.
O conhecimento exposto aqui é baseado na experiência acumulada de comunidades
e instituições que assumiram responsabilidade pelos resíduos que geram,
percorrendo um caminho de aprendizado que leva à alquimia de transformar restos
descartados em fonte de vida.
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Reciclar os resíduos orgânicos e reestabelecer seu papel natural de fertilizar os
solos é um dos principais desafios ambientais que enfrentamos atualmente e
somente com envolvimento coletivo alcançaremos sucesso em uma das muitas
frentes para a efetiva implementação da Política Municipal de Resíduos Sólidos.

2. LIXO ORGÂNICO
Você sabia que 60% do lixo gerado em sua casa é orgânico e pode ser
transformado em um adubo de ótima qualidade? O Brasil produz 242 mil toneladas
de lixo urbano por dia, sendo que 60% deste material são resíduos orgânicos que
podem se transformar em adubo de excelente qualidade. Uma forma de produzir
este adubo a um custo muito baixo é através da compostagem orgânica.
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3. COMPOSTAGEM
Compostagem é o processo de degradação controlada de resíduos orgânicos sob
condições aeróbias, ou seja, com a presença de oxigênio. É um processo no qual se
procura reproduzir algumas condições ideais (de umidade, oxigênio e de nutrientes,
especialmente carbono e nitrogênio) para favorecer e acelerar a degradação dos
resíduos de forma segura (evitando a atração de vetores de doenças e eliminando
patógenos). A criação de tais condições ideais favorece que uma diversidade grande
de

macro

e

micro-organismos

(bactérias,

fungos)

atuem

sucessiva

ou

simultaneamente para a degradação acelerada dos resíduos, tendo como resultado
final um material de cor e textura homogêneas, com características de solo e húmus,
chamada composto orgânico.
É um método simples, seguro, que garante um produto uniforme, pronto para ser
utilizado nos cultivos de plantas e que pode ser realizado tanto em pequena escala
(doméstica) quanto em média (comunitária, institucional) ou grande escala
(municipal, industrial). No entanto, é um método que necessita ser bem
compreendido e bem operado para evitar problemas como a geração de odores e a
proliferação de vetores de doenças.

4. COMPOSTEIRA CASEIRA. O QUE É ISSO?
A composteira caseira é um mecanismo simples e barato para a transformação do
lixo (resíduo) orgânico produzido em sua casa em um adubo de excelente qualidade.

5. BENEFÍCIOS E COMO MONTAR A SUA COMPOSTEIRA
Além de ajudar na conservação do meio ambiente, o uso da composteira caseira
pode ser uma interessante ferramenta de educação ambiental para adultos e
crianças, nas escolas e em casa
O primeiro passo para realizar o processo de compostagem orgânica é a separação
do lixo dentro da nossa própria casa, iniciando com a distinção entre o lixo
orgânico(alimentos crus ou cozidos como cascas, bagaços, caroços e sementes de
frutase hortaliças, borra de café, guardanapo e papel toalha) do não orgânico (vidro,
metal, plástico, embalagens longa vida, isopor, pilhas e baterias). Separar o lixo
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orgânico é um hábito que se adquire facilmente. Uma vez separado o lixo, você
poderá usar uma composteiracaseira.Veja como fazer sua composteira doméstica
através de materiais reutilizados, capaz de dar fim correto ao resíduo orgânico e
gerar um maravilhoso substrato para sua horta orgânica caseira.

Você vai precisarde:
✓
✓
✓
✓

Três baldes com tampa
Com aproximadamente 40 cm de altura;
Uma faca
Uma furadeira.
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6. MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS
Um bom processo de compostagem necessita de uma mistura adequada de
resíduos úmidos (ricos em nitrogênio) e de matéria seca (rica em carbono). O
material rico em nitrogênio será geralmente a maior parte dos resíduos que virá da
cozinha. Já o fornecimento da fonte de carbono, como serragem ou material de
folhas de árvores das calçadas, gramas secas de jardins, palhas.
O primeiro passo é calcular a quantidade de resíduos gerados nas atividades diárias
As sobras da cozinha são chamadas de material verde e são ricas em
nitrogênioQuanto mais diversificadas, melhor será aqualidade do composto em
matéria denutrientes

O QUE PODE COLOCAR A VONTADE:
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EVITAR COLOCAR EM QUANTIDADE

O QUE NÃO PODE COLOCAR
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7. COMO USAR A COMPOSTEIRA
Antes de iniciar o uso da composteira, coloque uma camada de 5 cm de matériaseca
(serragem, palha ou aparo de grama) no fundo do Balde 2, para ajudar no
processode decomposição.
Nos Baldes 3 e 2 serão colocados os resíduos orgânicos. Para equilibrar o composto, acrescente
uma camada de matéria seca para cada camada de matéria orgânica.

No Balde 1 será acumulado o chorume, queé um excelente fertilizante natural.
Quandooconteúdo dos Baldes 2 e 3 se transformarem uma matéria bem escura,
ela pode serretirada e utilizada como adubo orgânicopara ser misturado à terra. Se
os Baldes 2 e 3ficarem cheios e a matéria ainda não estiverescura, deve-se
adicionar 5 cm de serragem edeixá-lo fechado por mais 30 dias para que
secomplete o processo de decomposição.

8. COMO USAR O CHORUME
O chorume pode ser diluído em água para regar as plantas, na proporção de 1
litrode chorume para 20 litros de água. Para plantas em vasos deve-se usar 100 ml
dessa solução, a cada 10 dias.

9. COMO USAR O COMPOSTO SÓLIDO
O ideal é que haja duas composteiras por casa. Quando uma delas estiver com o
Balde 2 totalmente cheio, acrescentar uma camada de 5 cm de matéria seca e
deixar descansar por 30 dias, obtendo-se um composto escuro e sem cheiro, pronto
paraser usado nas plantas, misturado à terra na proporção de 3 kg por metro
quadrado.
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