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Apresentação

Este manual foi pensado para apoiar pessoas e comunidades que buscam estilos de vida 

mais sustentáveis e querem começar a fazer compostagem para transformar em adubo seus res-

tos de comida e outros tipos de resíduos orgânicos, como embalagens compostáveis e filtros de 

papel, participando de forma ativa na regeneração do ambiente que vivemos. Compostar nos 

permite compreender na prática como os nossos alimentos podem voltar para o solo na forma de 

nutrientes por meio do ciclo natural da matéria orgânica.

É um convite para mudar nossos hábitos e uma grande oportunidade de promover edu-

cação ambiental e cidadania ao transformar nosso olhar para o que chamamos de “lixo”. 

A compostagem nos âmbitos comunitário e doméstico é também uma alternativa para o 

saneamento urbano, pois é uma forma de tratar os nossos resíduos sem a necessidade de enviá-los 

aos aterros sanitários, que já estão sobrecarregados e cada vez mais distantes das nossas casas. 

Pensando em dar mais confiança para as pessoas que querem começar a tratar seus 

resíduos orgânicos em suas casas ou comunidades e para que possamos aprofundar nessa con-

exão com a Terra e seus ciclos, disponibilizamos neste material um conteúdo técnico que inclui o 

passo a passo de como construir uma composteira e informações para tirar o máximo de dúvidas 

que possam surgir ao longo do processo. 

Este manual foi preparado pela Melitta® em parceria com o Pé de Feijão e faz parte de 

um projeto maior de incentivo ao fortalecimento da compostagem e à agricultura urbana. A 

sistematização das informações sobre como começar uma composteira tanto em texto, quanto 

em vídeo (disponível no site) vem de um desejo mútuo de contribuir para que essas informações 

cheguem a cada vez mais pessoas, por isso, compartilhe sem moderação.

Vamos compostar?

As cápsulas de espresso Melitta® são biodegradáveis 

e compostáveis, fabricadas a partir de fontes renováveis de 

matéria-prima, certificadas pela TÜV Austria, organização 

reconhecida mundialmente, garantindo sua biodegradab-

ilidade e compostabilidade em até 180 dias em compost-

agem termofílica controlada. Para saber mais e conhecer 

outras iniciativas de promoção a compostagem acesse 

nosso site: http://www.melitta.com.br/reciclacapsula

Dessa forma, tanto a cápsula enquanto embala-

gem, como o resíduo de pó de café, podem se tornar 

nutrientes para o solo após tradados pela compostagem 

termofílica, contribuindo para a regeneração do solo.

A Melitta® também está preocupada em melhorar seus processos e produtos para que sejam cada 

vez mais cuidadosos com o ambiente. Promover a compostagem é uma forma de incentivar consum-

idores de Melitta® a destinarem de forma mais adequada os resíduos tanto de pó do café, como filtros 

de papel usados e as cápsulas biodegradáveis e compostáveis.
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Gerar menos resíduos e dar o melhor destino para aquilo que descartamos é algo que está 

ao nosso alcance e que nos faz contribuir diretamente para melhorar a qualidade do ambiente 

que vivemos e do planeta como um todo. Nas grandes cidades do Brasil a geração de resíduos é 

a segunda maior fonte de emissão de gases do efeito estufa (SEEG 8, 2020)  que causam o aquec-

imento global e a emergência climática que já estamos vivenciando.

A mudança na forma como olhamos e nos relacionamos com o que não queremos mais 

começa na coleta seletiva e na forma como chamaremos o nosso lixo daqui para frente. Você 

verá que vamos deixar de chamar os materiais de lixo e passaremos a chamá-los de resíduos, e 

você pode fazer o mesmo quando for falar com outras pessoas sobre esse tema. 

Essa mudança é importante porque a palavra lixo está associada a uma desvalorização da 

matéria-prima de materiais que não tem mais utilidade ou sobram em um processo de produção 

ou consumo. Portanto, lixo não distingue o que é um recurso, que ainda pode ser reaproveitado 

pela reciclagem, do que é rejeito, que são materiais que não podem mais voltar a uma cadeia 

de reciclagem e transformação e precisam ser realmente descartados em aterros sanitários. Mas 

calma, vamos explicar melhor logo abaixo. 

Para começar, é fundamental entender o conceito da COLETA SELETIVA, que envolve a 

separação na fonte dos materiais que compõem o nosso “lixo”. Ou seja, a separação ocorren-

do no próprio local onde os resíduos foram gerados e, em seguida, a destinação adequada de 

cada material. A coleta seletiva valoriza a matéria-prima dos resíduos facilitando sua reciclagem 

e, assim, o que sobra do nosso consumo deixa de ser “lixo” para se tornar um novo material. E isso 

começa dentro da nossa casa. 

Por que compostar?
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Os resíduos das nossas casas (domésticos) são compostos basicamente por três tipos, ou 

frações, e devem ser separados pelo destino diferente que cada um deve ter. 

Quanto mais próximo ao local de geração for feita a separação  

dos resíduos, maior valor esses materiais terão na cadeia de reciclagem.

MODELO DE SEPARAÇÃO DOS RESÍDUOS EM TRÊS FRAÇÕES.

 

Já estamos acostumados a ouvir falar sobre reciclagem, mas sempre conectamos esse ter-

mo aos materiais secos como garrafas PET, papelão, vidros e metais, como alumínio, por exemplo. 

Este manual vem para nos lembrar que a compostagem é também uma forma de reciclagem, é 

a reciclagem dos resíduos orgânicos.

Reciclável Orgânico Rejeito

Centro de Triagem 
Separação

Compostagem Aterro Sanitário e outros 
locais mais adequados

Reciclagem

Restos de comida e 
embalagens compostáveis

Fraldas descartáveis, 
mascaras utilizadas, bitucas 
de cigarro, chiclete e etc.

Plástico

Metal
Papel

Vidro

ATENÇÃO
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Podemos dizer que tudo que nasce e 

morre é orgânico. Então, os resíduos orgânic-

os são compostos por restos de comida, crua 

ou cozida, cascas de frutas e legumes, borra 

de café, restos de chá, casca de ovo, guar-

danapo engordurado, embalagens e cápsu-

las biodegradáveis e compostáveis produzi-

das a partir de matéria-prima proveniente de 

fontes renováveis, filtros de papel para café, 

palito de dente, folhas, aparas de grama, poda de árvores e serragem de madeira não tratada. 

Os recicláveis secos são os plásticos, vidros, papéis limpos e os metais, como o alumínio.

Os rejeitos são resíduos que ainda não tem alternativa para o descarte além do aterro 

sanitário, ou seja, não existem meios viáveis para retornarem a cadeia da reciclagem, ou por 

não existir uma tecnologia, ou por esta tecnologia não estar disponível no local, ou por não ter 

viabilidade econômica. Por exemplo: máscaras descartáveis, embalagens engorduradas, papel 

higiênico, absorventes, preservativos, etc. 

Em média, cada pessoa produz 1kg de resíduo por dia, sendo aproximadamente: 

 

O que acontece hoje é que menos de 10% dos resíduos recicláveis gerados no Brasil estão sen-

do de fato reciclados e menos de 1% dos resíduos orgânicos estão sendo transformados em adubo. 

Isso significa que a maioria dos resíduos estão sendo misturados e destinados para aterros 

sanitários ou lixões. Esta destinação indiferenciada desvaloriza as matérias-primas e  inviabilizam 

sua reciclagem, bem como todas as relações humanas e econômicas que a destinação correta 

pode gerar para comunidades e cidades quando olhamos para os resíduos e os enxergamos 

como recursos que podem e devem retornar ao ciclo produtivo. 

Além disso, o envio dos resíduos aos aterros sanitários é muito custoso, levando em conta 

desde a criação dos aterros, sua manutenção e controles necessários. Sem contar os grandes 

impactos que geram para o ambiente e comunidades que vivem no entorno, tanto pelos odores, 

ruídos e tráfego de caminhões, quanto pelo risco de poluição do ar e da água.  

É interessante saber que os resíduos orgânicos de regiões tropicais são compostos por 70% de 

água. No processo de decomposição essa água é liberada e quando ela está misturada a outros 

resíduos no aterro sanitário acaba carregando elementos tóxicos presentes nos mais diversos tipos 

de materiais e forma o chorume, um líquido muito poluente e cujo tratamento é caro e complexo.

O aterro sanitário funciona como um “depósito”, por isso tem vida útil e, após alcançada 

sua capacidade máxima de aterramento, o local deve ser inativado e monitorado por anos e o 

50% Orgânico

35% Reciclável

15% Rejeito
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aproveitamento do espaço é muito limitado. Como vimos, os resíduos orgânicos são aproximada-

mente 50% do nosso resíduo doméstico, e por isso, apresentar soluções que diminuam o envio desses 

resíduos aos aterros sanitários é de grande importância para aumentar a vida útil desses lugares. 

Além disso, a Lei 12.305 que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos dispõe que 

os aterros sanitários devem ser usados exclusivamente para destinar os rejeitos, que já aprendemos 

que são os resíduos que não possuem alternativa de reciclagem. Enquanto a compostagem é o 

destino mais indicado para o tratamento dos resíduos orgânicos e tem o diferencial de poder ser 

feita em qualquer escala, desde a doméstica até a industrial. 

Além disso, um pátio de compostagem tem validade ilimitada. Todo resíduo orgânico que 

é colocado para ser compostado será transformado em adubo em alguns poucos meses, liberan-

do espaço de forma contínua para um novo ciclo de tratamento de mais resíduos orgânicos. 

A mudança de hábito na separação dos resíduos passa por uma mudança de olhar e cultura. 

Temos que quebrar alguns paradigmas como por exemplo, que resíduos orgânicos tem mau cheiro. 

Uma casca de laranja tem cheiro de laranja e uma casca de melancia tem cheiro de melancia. 

O que faz os resíduos ficarem com cheiro ruim é modelo de descarte que predomina ain-

da hoje, que mistura todos os tipos de resíduos dentro de um saco preto fechado, e lá dentro os 

orgânicos passam por um processo de fermentação natural que produz gases como metano, 

enxofre e amônia, que geram o conhecido cheiro desagradável. Na compostagem esses gases 

não são produzidos.   

Promover a compostagem é repensar vários aspectos da nossa vida em sociedade. Quan-

do fazemos a compostagem de forma descentralizada em bairros, condomínios, casas e escolas, 

também favorecemos que os resíduos recicláveis secos (plástico, papel, metal e vidro) cheguem 

mais limpos às cooperativas de catadores de recicláveis, e consequentemente tenham um maior 

valor de mercado. Além de melhorar a qualidade do ambiente de trabalho nas cooperativas, por 

conta dos resíduos chegaram lá mais limpos.

A gestão local dos resíduos orgânicos por meio da compostagem aproxima as pessoas e as 

famílias do trabalho de coleta, tratamento e também do usufruto do produto gerado pelo proces-

so, que é um adubo orgânico muito nutritivo que pode ser usado em todo tipo de planta e hortas 

que produzem nossos alimentos. Com um pouco de técnica, mobilização social e boa vontade 

podemos fazer compostagem em nossas casas, condomínios, escolas e bairros. 

Assim, estaremos promovendo também a regeneração da terra, incentivando a agricultu-

ra urbana, a reconexão das pessoas com os ciclos naturais dos alimentos e da matéria orgânica. 

Compostar é proporcionar que a matéria orgânica desempenhe seu papel na natureza, que é o 

de fertilizar o solo. 

Composteiras termofílicas em 

Horta Agroecológica no bairro  

São Mateus, São Paulo.
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Mas afinal, o que é e 
como funciona a compostagem?

A compostagem é o processo de degradação da matéria orgânica sob condições contro-

ladas e aeróbias, ou seja, com a presença de oxigênio. É um processo que visa acelerar e garantir 

a segurança no processo de degradação dos resíduos orgânicos, que significa não atrair animais 

vetores de doenças, como ratos e baratas, e eliminar patógenos. Isso é possível pela reprodução 

de condições adequadas que favorecem a multiplicação de uma grande diversidade de macro 

e microrganismos, especialmente bactérias e fungos do solo, que atuam em diferentes momentos, 

de forma sequencial, ou simultaneamente. 

Essas condições ideais se referem à umidade adequada, à presença de oxigênio e ao 

equilíbrio entre os nutrientes nitrogênio (N) e carbono (C). O nutriente nitrogênio está presente 

em maior quantidade nos resíduos orgânicos úmidos 

(cascas de frutas, restos de comida, etc), enquanto 

o carbono está presente em maior quantidade nos 

resíduos orgânicos secos (galhos triturados, serragem, 

folhas secas). 

O resultado final da compostagem é um com-

posto orgânico de cor marrom escura, com textura uni-

forme e aspecto de solo, com cheiro de terra fértil. É 

um adubo de alta qualidade, completamente matura-

do, que pode ser usado em abundância e diretamente 

para o cultivo de mudas e manutenção de plantas. 
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Existem vários métodos de compostagem e aqui vamos ensinar o método chamado de 

Compostagem Termofílica em Leiras Estáticas com Aeração Passiva, também conhecido por 

“Método UFSC”, por ter sido desenvolvido pelo professor Paul Richard Miller, do Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Esse método é um aprimoramento de um modelo de compostagem praticado tradicio-

nalmente por comunidades camponesas na Índia e vem sendo difundido no Brasil há mais de 

20 anos. É um método amplamente testado e aprovado para o contexto urbano, comunitário 

e doméstico. É reconhecido por sua eficácia, baixo custo, simplicidade de aplicação e versatili-

dade, uma vez que atende diferentes escalas, desde uma casa até pátios municipais que operam 

com mais de dez toneladas de resíduos orgânicos por dia. 

Além disso, este método aceita qualquer tipo de resíduo sólido orgânico doméstico, como: 

restos de comida cozidas ou cruas, restos de carne, derivados de leite, comidas pastosas e tem-

peradas, cítricos (limão, laranja, abacaxi, etc), guardanapos, comida estragada ou fresca, em-

balagens e cápsulas biodegradáveis e compostáveis, filtros de papel, ou seja, todo o resíduo 

orgânico que geramos. Outro ponto interessante é que os resíduos não devem ser triturados e 

nem precisam ser picados, a não ser que seja uma melancia inteira, por exemplo, que neste caso 

precisaria ser cortada em pedaços menores.

Para pessoas que querem fazer compostagem e vivem em apartamentos, uma alternativa 

é o minhocário, ou vermicompostagem, mas esta técnica não será abordada neste manual. Vale 

ressaltar que, diferente da compostagem feita pelo Método UFSC, no minhocário não podem ser 

jogados derivados de leite, cítricos, restos de carne e comidas temperadas.  

As composteiras do Método UFSC podem ser manejadas por qualquer pessoa, são fáceis de 

ensinar e serem colocadas em práti-

ca. Mas, o método deve ser bem en-

tendido para evitar problemas rela-

cionados a uma operação mal feita, 

como odores e a proliferação de an-

imais vetores indesejados. 

Para entender melhor a ciên-

cia envolvida nesse método e o 

processo da compostagem, é inter-

essante sabermos alguns conceitos 

que explicam o que está aconte-

cendo na composteira em diferentes 

momentos. Preparados para mergul-

har no universo da compostagem? 

A Compostagem Termofílica em Leiras 
Estáticas com Aeração Passiva (“Método UFSC”)
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Compostagem Termofílica

Compostagem termofílica se refere ao processo de degradação da 

matéria orgânica na presença de oxigênio, em que temperaturas altas são 

alcançadas naturalmente pela atividade decompositora de bactérias e 

fungos presentes na composteira. Consideramos  o início da fase termofílica 

quando a leira de compostagem atinge 45ºC. 

Este aumento da temperatura acelera o processo de decomposição 

dos resíduos orgânicos. As temperaturas podem chegar até 70ºC, sendo a 

melhor faixa de atividade dos microrganismos entre 55ºC e 65º C. Essas altas 

temperaturas quando mantidas durante alguns dias matam seres patógenos, 

larvas de moscas e sementes de diversas espécies. Também causam a evap-

oração da água presente na composteira. 

Leiras estáticas

Leira é um outro nome para se referir à pilha de com-

postagem. Nesse método a leira é estática porque ela não 

demanda revira, ou tombamento, durante sua operação. Isso 

diferencia o Método UFSC de alguns métodos de composta-

gem que precisam de reviras periódicas para oxigenar a leira, 

equilibrar a temperatura e misturar os materiais, o que pode 

tornar o processo mais trabalhoso. 

Aeração passiva

A aeração passiva acontece pelo processo natural de convecção 

do ar, no qual o ar quente sobe e sai pela parte de cima da leira e o ar frio 

de fora é sugado para dentro da leira pela sua base permeável. 

Materiais estruturantes

No método UFSC se usa matérias primas mui-

to produzidas nos centros urbanos como corte de 

grama e capim, serragem de podas de árvores e fol-

has secas. Estes materiais são chamados de estrutur-

antes, pois eles é que dão estrutura à leira de com-
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postagem, permitindo que ela se mantenha estática e ao mesmo tempo com espaços no seu 

interior que garantem a oxigenação, dispensando o revolvimento. A boa oxigenação garante 

um sistema sem odores, um fator crucial para que possa ser praticado próximo a residências e no 

espaço urbano. 

Equilíbrio entre o Carbono e o Nitrogênio

Outro ponto importante de termos conhecimento sobre o método 

é o equilíbrio entre materiais estruturantes mencionados acima, que são 

orgânicos secos, ricos no nutriente carbono (C) e resíduos orgânicos úmi-

dos, ricos em nitrogênio (N), que produzimos geralmente na cozinha de 

casa. O correto equilíbrio entre esses dois nutrientes é fundamental para 

um ótimo desenvolvimento das populações de microrganismos que colo-

nizam a leira de compostagem na fase termofílica e que são responsáveis 

pelo processo acelerado da decomposição. 

Para obtermos um bom balanço entre esses nutrientes na prática nós usamos o volume 

equivalente a 2/3 de resíduos secos (sendo metade de estruturante interno: serragem, folhas se-

cas; e metade de estruturante externo (palhada, grama cortada, folhas secas); e 1/3 de resíduos 

úmidos (restos de comida em geral).

Materiais estruturantes: serr-

agem, folhas secas e capim 

ou grama cortada
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O ciclo todo da compostagem passa por algumas fases.

Elas têm início quando começamos a colocar os resíduos até a leira alcançar sua capaci-
dade máxima de recebimento, passando em seguida por um período de repouso e, por fim, passa 
por um período de maturação, que no final vai dar origem ao composto orgânico maturado que 
chamamos popularmente de adubo.

Para entendermos um pouco mais sobre o que está acontecendo na leira vamos detalhar 
a seguir essas diferentes fases. Cada uma tem um tempo de duração e os fatores que variam são: 
a temperatura, os processos químicos e os tipos de organismos predominantes que agem sobre a 
decomposição dos resíduos orgânicos. 

• Fase inicial: é o começo do processo, quando a temperatura sobe rapidamente e acon-
tece a proliferação de microrganismos mesófilos, que crescem melhor em temperaturas entre 25º 
e 45º; neste momento há uma intensa atividade de decomposição. 

• Fase termofílica: começa quando a 
temperatura sobe acima de 45ºC, temperatura a 
partir da qual se favorece o crescimento de mi-
crorganismos termófilos (termo=calor + filo=ama, 
gosta), sendo que é entre 55ºC e 65ºC que eles 
têm uma taxa de crescimento e decomposição 
ótima. Nessa fase acontece intensa degradação, 
evaporação de água e oxigenação da leira pelo 
processo natural de convecção. É nesta fase tam-
bém que as estruturas das cápsulas biodegradáveis e compostáveis Melitta® se decompõem de 
forma mais intensa. 

• Fase mesofílica: quando a temperatura cai abaixo de 45º e segue diminuindo gradati-
vamente. Os principais organismos que atuam nessa fase são fungos que degradam resíduos mais 
resistentes, como a madeira. Esta fase tem início depois que a leira para de receber alimentos e 
embalagens biodegradáveis e compostáveis, como as cápsulas Melitta®, e entra em um período 
de repouso que dura aproximadamente 2 meses. 

• Fase de maturação: a atividade de microrganismos diminui e a atividade de mac-
rorganismos aumenta, entrando no processo as minhocas, tatu-bolas e centopéias, entre outros 
seres decompositores do solo. É nesta fase que se formam substâncias húmicas. A leira perde seu 
potencial de autoaquecimento e ao longo do tempo vai se formando o composto orgânico, um 
material estável, rico em micro e macronutrientes e em seres vivos benéficos ao solo. Para se ter 
uma ideia, a cada 100kg de resíduos compostados, são produzidos em torno de 25kg de compos-
to orgânico sólido, além do composto líquido. Ou seja, ao longo do tempo a leira vai reduzindo 
seu tamanho e peso. A fase de maturação dura pelo menos 1 mês. 

Fases da Compostagem
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No método UFSC o formato e a montagem da leira são de extrema importância, pois é 

o que vai garantir que a aeração natural por convecção aconteça e tenha oxigênio em quan-

tidade suficiente em todo o interior da leira, que é fundamental para que a atividade dos seres 

vivos decompositores aconteça com eficiência. 

Outro ponto importante da montagem é garantir que a água 

que solta dos alimentos durante o processo de decomposição consi-

ga circular no interior da leira de compostagem. As altas temperaturas 

fazem a água circular para a parte superior na forma de vapor d’água. 

Ao mesmo tempo, a estrutura interna permeável favorece a drenagem 

do excesso de água, tanto dos alimentos quanto das chuvas, dando 

origem ao líquido percolado, que é um adubo líquido de ótima quali-

dade e que pode ser coletado. 

O tempo para completar o ciclo da compostagem de uma leira varia de 4 a 6 meses a 

depender da quantidade, do tipo de resíduo que foi colocado, do tamanho da composteira e da 

periodicidade em que foi alimentada com resíduos orgânicos. Pela experiência de alguns pátios 

de compostagem, o espaço da leira estará liberado novamente para um novo ciclo de com-

postagem após aproximadamente 7 a 8 meses (período de alimentação + período de repouso + 

período de maturação). 

Por isso, na hora de planejar é interessante saber que você terá sempre pelo menos 2 leiras 

de compostagem, uma ativa e outra em repouso. No entanto, nos locais onde a produção de 

resíduos é mais intensa costuma-se ter mais de 2 leiras. 

A largura da leira pode ter de 1m a 2m, no máximo. É importante tomar cuidado para não 

fazer a leira muito larga, pois atrapalha na hora de manejar. O comprimento varia, normalmente 

sendo estabelecido pelos limites de uso do terreno e da organização de outras estruturas no espaço. 

É interessante tentar manter um formato retangular, que favorece a drenagem do composto líquido. 

O tamanho mínimo indicado, caso se deseje fazer uma composteira menor é de 0,8 m x 0,8 

m, pois abaixo disso a leira tem dificuldade de manter o calor no seu interior, o que aumenta as 

chances de aparecerem animais indesejáveis. 

A altura pode variar de 1 m a 1,3 m para operações manuais, como é normalmente o caso 

de composteiras comunitárias e domésticas. O limite depende do conforto da pessoa que estiver 

trabalhando, pois a partir de uma determinada altura começa a ficar desconfortável jogar os 

resíduos e fazer os demais procedimentos necessários.

Uma leira de 1 m x 1 m que alcance uma altura de 1 m (leira com 1 m³) composta aproxi-

madamente 450kg de resíduos orgânicos úmidos, o equivalente a uma alimentação semanal de 

50 kg por 2 meses. Para uma casa com 4 pessoas, uma leira de 1 m x 1 m é suficiente para tratar 

aproximadamente de 4 a 5 meses de geração de resíduos. 

A seguir ensinamos o passo a passo de como fazer uma leira.

Como montar uma Leira

Líquido percolado coletado da leira de compostagem.
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1º A escolha do local

O terreno deve ser plano ou pouco íngreme, deve estar limpo e a composteria é feita dire-

tamente sobre a terra. Também deve ser um lugar que não tenha risco de ser inundado, especial-

mente em épocas de chuvas intensas. 

Delimitar a área da composteira usando estacas e barbante, caso considerar necessário. 

2º Sistema de drenagem 

O líquido que percola pela leira forma um rico adubo líquido. Em composteiras domésticas 

de pequeno porte o sistema de drenagem é opcional, e a vantagem de ter é coletar este rico 

líquido que serve tanto para acelerar a compostagem, pela sua recirculação na leira, quanto para 

adubar as plantas. 

A drenagem deve ter o mesmo tamanho da leira, escavada em forma de V com alguns 

centímetros de profundidade (entre 10 e 25cm). Em seguida é colocada uma lona impermeável.

A valeta central recebe um cano de PVC perfurado envolvido em uma manta permeável 

e deve estar com uma inclinação de 2% para encaminhar o composto líquido para uma caixa ou 

balde coletor. Costuma-se usar a manta bidim, que é própria para drenagem de jardins. Os furos 

no cano podem ser com broca 6 e feitos de forma alternada por todo o cano, exceto na porção 

que sai da lona e vai para o recipiente coletor. 

 Por cima, cobrindo todo o buraco coloca-se uma camada de brita.  Por fim, cobrimos a brita 

com uma camada de manta bidim, para filtrar o líquido percolado da leira e evitar entupir o sistema 

de drenagem.  

 O líquido costuma ser produzido após algumas semanas desde a 

primeira alimentação, e varia conforme a estação do ano (mais ou menos 

chuva) e a quantidade de resíduos orgânicos compostados. O adubo 

líquido é de cor negra e sem odor e pode ser recirculado na leira ou ser us-

ado como adubo, neste caso diluído na proporção de 10 partes de água 

para 1 parte de adubo líquido.

Passo a passo de como montar 
uma composteira
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3º Base da leira

Em cima do sistema de drenagem vamos fazer a 

base da leira, que é formada por materiais vegetais secos 

mais volumosos como: galhos, folhas de palmeiras e restos 

de poda. Usamos estes materiais por serem mais resistentes 

e, por isso, demoram mais tempo para se decompor. 

A base de galhos é importante, pois ela irá sustentar 

o peso dos resíduos orgânicos e garantir a aeração natural 

da leira na fase termofílica, quando o ar quente sai pelo 

topo da leira e o ar frio entra por essa base permeável. 

Feita a base de galhos, se coloca por toda a volta 

da leira uma camada de palha, grama ou capim corta-

do, formando uma parede, que deve ter pelo menos 20 

cm de espessura. Se a composteira for maior, a parede 

pode chegar até 50 cm de espessura.

Essa parede de palha desempenha diversas 

funções: (1) é uma barreira que controla a entrada de 

pequenos animais; (2) contém os resíduos no interior da 

leira; e (3) contribui para manutenção do calor no interior 

da leira, funcionando como uma manta isolante térmica. 

4º As primeiras camadas

Em cima da base colocamos uma camada de 

poda triturada, ou serragem, ou folhas secas, formando uma 

cama que não deixará os resíduos caírem para a base e 

que absorverá o excesso de umidade dos resíduos úmidos. 

 Somente na montagem, logo em cima da cama-

da de folhas secas vem uma camada de composto pron-

to, que vai funcionar como um inoculante, pois trará nele 

as bactérias e fungos responsáveis pela degradação dos 

resíduos orgânicos. Colocar este inoculante acelera o 

processo da leira para entrar na fase termofílica. 

Caso não saiba onde conseguir composto, es-

sas bactérias e fungos estão presentes em terras de col-

oração preta, na parte superficial do solo de florestas, 

bosques ou até jardins bem cuidados e com solo rico 

em matéria orgânica. A cor preta é um bom sinal, assim 

como a presença de macrorganismos. 

É possível fazer a leira sem colocar essa camada 

de inoculante, pois com o tempo os microrganismos vem 

do próprio ambiente. Mas, isso torna o início do processo 

de decomposição mais lento e aumenta o risco de atrair 

animais indesejados. 
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5º Colocando os resíduos

Em seguida colocamos os resíduos orgânicos úmi-

dos (resto de comida, embalagens compostáveis e bio-

degradáveis, e outros materiais verdes e úmidos), evitan-

do ao máximo que caiam em cima da área da parede 

externa de capim. 

Distribuimos o material de maneira uniforme por 

toda a composteira e com uma ferramenta apropriada 

(garfo agrícola grande, de preferência) cobrimos com 

uma nova camada de inoculante. Feito isso, vamos cobrir 

os resíduos úmidos com uma camada de serragem, poda 

picada ou folhas secas.

6º Fechando a leira

Por fim, colocamos por cima uma camada gros-

sa de palha, de 20 a 50 cm aproximadamente, cobrin-

do tudo. 

Após a leira ser fechada ela deve permanecer no 

mínimo 48hs sem ser aberta novamente. 

  

Em locais descampados com ventos constan-

tes pode ser necessário a construção de uma 

barreira de vento, pois ventos constantes ten-

dem a esfriar a leira. A barreira de vento pode 

ser feita com uma cerca viva ou algum outro 

material que quebre a força do vento.  
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A cada nova alimentação a camada de palha de cima é realocada para as laterais, se 

transformando em “paredes”. Com a leira aberta nós repetimos os passos anteriores:

• Misture o material orgânico que já estava na leira deixando-o com aspecto e distribuição   

   por igual. Se quiser faça uma pequena concavidade,como se fosse um berço que receberá  

   o novo resíduo orgânico.  

• Coloque a nova camada de resíduos orgânicos úmidos e a distribua por igual.

• Misture essa camada nova com os resíduos de baixo para inocular os resíduos novos.

• Cubra tudo com uma camada de material seco.

• Cubra a leira com uma nova camada de palha, ou grama cortada.

Dicas:

• Capriche! Faça com carinho e cuidado as camadas de resíduos, bem como a “parede” de  

   palha, mantendo a leira sempre o mais retangular possível e com “paredes” retas. 

• Tenha sempre estoque de palha e materiais secos. 

• Tenha um termômetro de haste longa para medir a temperatura da leira.

• Pese os resíduos orgânicos e anote para poder quantificar a quantidade de resíduos orgâni- 

   cos reciclados pela compostagem. 

Passo a passo de como proceder sempre 
que a leira for aberta para receber novos 

resíduos orgânicos
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Como identificar desequilíbrios no processo 
de compostagem e o que fazer para manter 

a leira funcionando corretamente

Fonte: Manual: Compostagem Doméstica, Comunitária e Institucional de Resíduos Orgânicos 

(Ministério do Meio Ambiente, 2018, pg 44)

Problema Causa Provável Solução

Processo de  

compostagem lento

Cheiro de podre e/ou 

presença de larva

Cheiro de amônia

Aparecimento de  

animais e pragas

Baixa temperatura  

(leira não chega a aquecer)

Muita matéria seca

Materiais com tamanho  

muito grande

Leira muito larga e  

sem aeração

Umidade em excesso e/ou 

compactação dos resíduos

Leira muito larga e  

sem aeração

Material muito úmido

Restos de comida 
descobertos, tais como  

restos de carne, peixe,  
laticínios e gorduras

Leira muito pequena

Falta de material úmido

Baixa umidade

Aeração insuficiente

Adicionar material verde úmido, 
regar a composteira, revirar a pilha

Cortar os materiais em pedaços 
menores e revirar o material  

de dentro da leira

Construir leiras com no máximo 2 metros 
de largura, fazer uma boa cama de 

galhos em toda a base da composteira

Adicionar material seco  
(folhas, serragem) e revirar o  
material de dentro da leira

Construir leiras com no máximo 2 metros 
de largura, fazer uma boa cama de 

galhos em toda a base da composteira

Adicionar material seco  
(folhas, serragem) e revirar o  
material de dentro da leira

Retirar os restos expostos ou cobri-
los bem com folhas e material seco, 

aumentar a camada do telhado

Aumentar o tamanho da parede da 
composteira colocando mais material 
seco, como grama cortada e palha

Adicionar material verde e  
restos de comida

Regar a composteira

Revirar o material de  
dentro da leira
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É importante que o local da compostagem seja sempre mantido limpo, organizado e sem 

cheiro para servir de exemplo e estimular que outras pessoas tenham vontade de fazer a compos-

tagem e levem a prática para outros lugares .

No início recomendamos contar com uma assessoria técnica, que pode ser de grupos de 

compostagem comunitária já consolidados, técnicos especializados ou pessoas que já praticam 

a compostagem no Método UFSC há bastante tempo, pois problemas no manejo podem colocar 

em risco o projeto pela atração de vetores e mau cheiro. Com o apoio no início, o grupo vai gra-

dativamente consolidando a aprendizagem e assumindo a responsabilidade técnica. 

Outras estruturas a serem consideradas no espaço 
da compostagem são: 

• Local para guardar ferramentas

• Local para estocar materiais secos estruturantes

• Local para recebimento dos resíduos orgânicos

• Local para armazenamento do composto maturado

• Barreiras verdes

• Hortas 

• Viveiro de mudas

Manutenção do pátio da compostagem
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Para armazenar os resíduos orgânicos normalmente usa-

mos baldes com tampa, pois assim evitamos que qualquer tipo 

de animal indesejado tenha acesso aos resíduos. O ideal é ter um 

recipiente menor na pia, para separar os resíduos gerados no dia, 

inclusive Cápsulas Biodegradáveis e Compostáveis da Melitta® e 

filtros de papel. E um segundo recipiente, como um balde maior 

(10-15L) com tampa e, se possível, com alça para facilitar o trans-

porte, no qual vamos esvaziar o recipiente da pia e armazenar todo 

o resíduo orgânico produzido até o dia de fazer a compostagem.  

 

A higienização dos baldes depois de esvaziados é feita com sabão. Caso tenha ficado 

algum odor mais forte, pode ser feita uma limpeza com cloro de duas formas:

• A primeira forma economiza mais água - va- 

   mos misturar em um borrifador 500ml água e  

   20 ml (ou 2 colheres de sopa) de água sani- 

         tária. Depois de limpar bem o balde com sabão  

   borrife sobre todo o balde a solução, deixe  

    repousar por cerca de 15 min e depois lave.

•  A segunda opção, é encher o balde até o topo  

  com água e coloque uma tampinha de água  

   sanitária e deixe repousar por cerca de 15 min. 

  A decomposição dos resíduos orgânicos é mais acelerada pelas temperaturas quentes 

das regiões tropicais, por isso, a coleta deve ser feita idealmente 2 vezes por semana caso a 

geração de resíduos seja grande, evitando a geração de mau cheiro dentro dos recipientes de 

armazenamento. Ou uma vez por semana, caso a produção de resíduos orgânicos seja menor. 

No caso de composteiras comunitárias, uma possibilidade é a instalação de Pontos de Entre-

ga Voluntária (PEV), que tem como ponto positivo a centralização da coleta em pontos específicos. 

Os recipientes mais indicados são bombonas de 50 ou 60 litros, com boca larga, alças e 

tampa. Funciona bem caso a coleta seja feita por um grupo de pessoas que ficam responsáveis 

pela coleta e transporte dos resíduos até a composteira. Mas, também acrescenta o trabalho de 

lavagem dos recipientes dos PEVs e um local e estrutura apropriada para fazer essa higienização. 

Os PEVs podem ficar em frente a casa de uma pessoa, que ficaria responsável por ele, sempre 

devidamente sinalizado. 

Nesse mesmo sentido, o transporte depende muito do modelo de gestão da compost-

agem comunitária. Em alguns modelos cada participante leva seu resíduo diretamente para o 

local onde acontece a compostagem em um dia determinado pelo grupo. Em outros, um grupo 

é responsável por toda a gestão e a avaliação se o transporte será com um carrinho a tração hu-

mana ou veículo motorizado, vai depender da quantidade e frequência de resíduos produzidos, 

do relevo da região e dos participantes. 

Armazenamento e coleta dos 
resíduos orgânicos
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É importante definir logo no início quais pessoas terão o papel de fazer a sensibilização e 

a conscientização das pessoas para a separação dos resíduos orgânicos, e também o esclarec-

imento de dúvidas sobre o processo da compostagem. Quando a iniciativa já está estabelecida 

há algum tempo existe uma tendência das próprias pessoas participantes fazerem a disseminação 

das informações.  

Fazer compostagem, como já mencionado, é transformar toda uma cultura de relação 

com os resíduos e, por isso, a sensibilização e educação ambiental são fatores cruciais para ex-

pandirmos esta prática tão benéfica para o planeta.

Sensibilização
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A Compostagem Comunitária pode ser feita em condomínios, vilas e comunidades, por 

pessoas de qualquer idade e nível de escolaridade. Consegue abranger pessoas que têm quintais 

pequenos ou que vivem em apartamentos. 

Cuidar coletivamente dos resíduos orgânicos por meio da compostagem é um jeito de tratar-

mos esses resíduos de forma adequada, com qualidade, eficiência e baixo custo.  Ao mesmo tempo, se 

geram ganhos econômicos e ambientais por reduzir drasticamente a distância do transporte e por pro-

duzir um composto orgânico de alta qualidade, que recupera o solo e é ótimo para produzir alimentos.

Além disso, a prática tem efeitos colaterais como: 

• Aumento do conhecimento das pessoas sobre ciclos naturais e a interrelação dos ele- 

                mentos e processos da natureza; 

• Promove relações humanas, criando conexões entre vizinhança e comunidade;

• Desperta o senso de coletividade e a participação da sociedade no cuidado e gestão  

               de áreas públicas ou espaços comuns em áreas privadas; 

• Promove muitas vezes a revitalização de espaços abandonados; 

• Os momentos de trocas do grupo começam a ir para além da compostagem, gerando  

                redes de apoio mútuo;

• Traz benefícios para saúde mental, por proporcionar momento de convivência, alegria e  

            pelo contato direto com microrganismos do solo que têm efeitos comprovadamente  

                benéficos na diminuição de níveis de estresse;

• A produção do composto orgânico estimula a agricultura orgânica urbana, doméstica e  

               comunitária, fortalecendo ainda mais os vínculos e participação da comunidade;

• Torna-se um espaço com grande potencial para visitas de grupos e escolas para ações  

                 de educação ambiental e difusão de práticas sustentáveis na gestão dos resíduos sólidos  

                urbanos e uso de espaços comuns. 

Os benefícios da compostagem 
comunitária

Além disso, a compostagem é uma ótima forma de refletirmos sobre como está a nossa alimentação e o 

nosso desperdício de alimentos. Vamos observar alguns cenários:

Cenário 1: Estamos enchendo os nossos baldes de resíduos muito rapidamente com comidas preparadas 

que estão sendo jogadas fora porque estragaram na geladeira. Ops! Vale a pena rever as quantidades que 

estamos preparando e organizar melhor as refeições para evitar desperdício.

Cenário 2: Estamos gerando muitos resíduos orgânicos porque estamos descartando partes que não sabemos 

que são comestíveis dos alimentos como talos de couve, de espinafre, de agrião, cascas de banana, folhas 

de beterraba, folhas de cenoura, cascas de batata doce, batata inglesa, cenoura. Ops! Vale conhecer mais 

sobre aproveitamento integral de alimentos e conhecer receitas deliciosas para aproveitar o alimento inteiro!

Cenário 3: Estamos gerando muito pouco resíduo orgânico! Vale atenção aqui - se for porque você aprove-

ita tudo até as cascas, está ótimo! Mas pode ser que você esteja consumindo poucas frutas, verduras e le-

gumes no dia a dia, e aí vale a pena uma estratégia para aumentar esse consumo!
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Para ajudar a criar a compostagem comunitária sugerimos o seguinte passo a passo de 

como começar.

1º passo: sensibilização da comunidade. É um momento no qual podemos abordar temas 

como: problemas ambientais causados pelos resíduos, a compostagem como um processo se-

guro, a produção de adubo e a prática da agricultura urbana. 

2º passo: organizar o local da compostagem pensando em drenagem, ferramentas, estoque 

de material estruturante e sinalização (ex: placas). Alguns lugares com potencial para a prática 

da compostagem comunitária são: terrenos disponibilizados por vizinhos, parques e praças, con-

domínios e conjuntos habitacionais.

3º passo: criar a rotina de manejo da compostagem e um canal de comunicação entre 

os participantes. Para ter êxito é fundamental um grupo de pessoas engajadas, organizadas, 

com iniciativa, vontade de mobilizar e sensibilizar a comunidade. Baseado especialmente na 

experiência da Revolução dos Baldinhos (Florianópolis - SC), referência nacional no desenvolvi-

mento da gestão comunitária de resíduos orgânicos, destacamos pontos relevantes para o 

grupo responsável: 

• As relações devem ser baseadas na confiança e reciprocidade;

• Os membros são responsáveis pela mobilização e sensibilização das pessoas e organi- 

                zações dos participantes;

• Construam de forma participativa um plano de ação com metas, responsáveis e prazos.  

                Isso ajudará na avaliação da implantação e do acompanhamento;

• Assumir o papel de organizar e definir como será a frequência da coleta dos resíduos  

              orgânicos (quando aplicável), o transporte que será utilizado (quando aplicável), e a fre- 

                  quência do tratamento dos resíduos orgânicos pela compostagem, que também chama- 

               do de “dia de alimentação da composteira”;

• Organizar o dia da retirada e distribuição do composto orgânico produzido;

• Recepção e organização de ações com escolas e outras instituições;

• Contribuir para a incidência política pela participação em eventos, conselhos e articu- 

                lação de parcerias;

• É recomendável realizar pelo menos uma vez ao ano um momento de confraternização  

                no qual os resultados do projeto serão compartilhados com todos os envolvidos. 

Dicas para começar e ter êxito na 
compostagem comunitária 
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•  É importante deixar o espaço da compostagem sempre com um aspecto bonito 

    para agradar as pessoas; 

• Cada comunidade deve ter um olhar atento a suas especificidades e potencialidades;

• Considere começar com uma escala pequena, para dar tempo de se apropriar da técni- 

  ca e do manejo, e se planejar para ir crescendo aos poucos, com qualidade e sem gerar  

  sobrecargas, construindo a credibilidade e as articulações com a comunidade e outros  

    parceiros estratégicos;

•   É importante distribuir o composto orgânico aos participantes para incentivar hortas domésticas,   

   escolares e comunitárias.  

Esperamos que este manual te incentive e ajude a fazer sua com-
posteira, doméstica ou comunitária!

E por fim, lembre-se:
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