


Compostagem



  Compostagem é simplesmente a decomposição 
de materiais orgânicos, é ajudar o “lixo” a virar terra no-
vamente, acelerar os processos naturais de modo a 

obter adubo e não gerar lixo ou resíduo.
.

  Compostar fecha o ciclo do seu alimento, assim 
as cascas e restos são reaproveitados de modo ultra 
eficiente, muito diferente do seu destino final caso 

fossem parar em um lixão ou aterro.

Os antigos já compostam a muito tempo, enterrando 
seus resíduos orgânicos, é o mais natural. 

Ao invés de esperar o caminhão da coleta levar o 
problemaproblema embora, podemos resolver dentro da nossa 
casa e ainda obter benefício ao longo do processo.



- Compostagem Laminar (sem minhocas)
Vamos começar pelo processo mais simples, a composta-
gem laminar consiste em fazer lâminas diretamente na 
terra (que vão se degradando) e cobrir com matéria seca 

(palha, serragem ou folhas secas).

Sim, enterrar o “lixo” é um processo válido, que foi pratica-
do por muito tempo. É importante evitar alimentos 

cozidos, temperados e gordurosos.

Nesse tipo de compostagem, usa-se os agentes naturais 
no solo para decompor o alimento, não sendo necessário 

introduzir minhocas ou outro tipo de animal.

O solo no local compostado torna-se vivo e fértil, sendo 
um modelo interessante ir alterando o local de 

compostagem e depois plantar em cima no local antigo.



Na agrofloresta, a compostagem laminar é aplicada 
diretamente nos canteiros e no pé das árvores, sendo 
agente poderoso para reter umidade e fornecer nutrien-
tes ao solo, é um processo que facilita o manejo por 

diminuir o cuidado necessário com a planta e dificultar o 
crescimento de plantas invasoras.

Simplesmente enterre levemente o resíduo orgânico, 
como uma lâmina, e cubra com matéria seca, tendo 
atenção para cobrir generosamente o resíduo orgânico, 
afim de evitar insetos, mau cheiro e animais indesejados.

Esse processo é uma cópia do processo natural que 
ocorre nas florestas com a serrapilheira, onde folhas e 
galhos vão formando lâminas sob o chão da floresta, 
uma lâmina mais antiga que a outuma lâmina mais antiga que a outra, decompondo-se. 



A quantidade de resíduo é proporcional aos cuidados e 
precauções, visto que para uma pequena quantidade é 
um método facilmente administrável, mas aumentando 
a quantidade de resíduo compostado simultaneamente, 
temos que cuidar da temperatura e ter alguns manejos 

com a “pilha” de lâminas, também há maior 
probabilidadeprobabilidade de atrair vetores, animais indesejados, e 
também de contaminar o solo pelo excesso de chorume.

É um método relativamente lento, mas que na 
proporção ideal protege o solo, mantém a umidade 

e evita plantas invasoras. Existe ainda quem pratique a 
compostagem laminar sem minhocas, dentro da 
composteira de minhocas, que veremos a seguir.



Compostagem Laminar
na Agrofloresta



- VermiCompostagem (com minhocas)
Na compostagem com minhocas, aceleramos o processo 
introduzindo esse animal incrível, as minhocas californi-
anas podem comer até metade do seu peso por dia. 
A cada 28 dias, é esperado que o número de minhocas 
duplique, a compostagem com minhocas é ideal para 
pequenos espaços e apartamentos. Chamamos de 

minhocario o compartimento usado para compostagem.

Um minhocário convencional geralmente é composto de 
2 ou 3 caixas, sendo as duas de cima furadas no fundo 
para a passagem das minhocas, Nessas caixas ficam as 
minhocas e o resíduo orgânico, e a última, de cima 
papara baixo, é onde ocorre a captação do chorume 

(resíduo líquido).



Essa é a nossa composteira que vendemos em 
nosso site, se comprar uma, avise que viu 
sobre ela em nosso ebook de compostagem e 

você ganhará um brinde grátis ;)
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Introduza minhocas na  caixa do meio, além de palha ou 
capim seco (material orgânico seco) e matéria 

orgânica úmida, o “lixo”. 

Ideal que a matéria seca sempre cubra o resíduo novo, 
evitando mosquitos e mau cheiro, além de ajudar a evitar 

excesso de umidade.

Quando a caixa do meio estiver cheia, continue 
ccolocando o resíduo/lixo na caixa de cima, 

juntamente com matéria seca.

Na caixa de baixo, ja é esperado que haja um pouco de 
água marrom-escura acumulada, esse líquido chamado 
de chorume ou biofertilizante é um poderoso adubo, 
deve ser diluído em 9 partes de água para 1 do líquido, e 

assim pode ser usado para rega.



Quando as duas caixas de cima estiverem cheias, é hora 
de extrair o húmus da caixa mais antiga, na caixa mais 
antiga, a comida já foi toda processada pelas minhocas e 
provavelmente o que um dia foram cascas e comida 

fresca agora é praticamente terra (húmus).

VVocê verá poucas minhocas nesse material, porque elas 
migraram para a outra caixa e estão comendo por lá, en-
quanto você utiliza esse húmus sem perder as minhocas 

e libera espaço para a compostagem continuar.

Outra técnica aproveita-se do fato de que as minhocas 
são sensíveis a luz (fotossensíveis), basta deixar a caixa 
aberta e exposta a luz por alguns minutos para elas 

descerem,  então você pode “raspar” o húmus de cima 
com facilidade. Outras pessoas peneiram o húmus para 

não levar nenhuma minhoca.



A proporção entre húmus, resíduo orgânico e matéria 
seca deve ser igualmente proporcional em 1-1-1, não 
exagere na quantidade de resíduo pois isso gera um 
ambiente muito úmido, não ideal para as minhocas.

Quanto mais minhocas, mais resíduo pode ser 
compostado sem problemas.

AA cada 20-30 dias, você pode remover o resíduo líquido 
da caixa inferior, misturando na proporção de 1/10 com 

água e usando como adubo nas plantas.

SeSe as minhocas estiverem fugindo e tentando sair por 
cima do minhocário, geralmente é porque o ambiente 
está muito úmido (você colocou muito resíduo de uma só 
vez, o que também gera mau cheiro), porque está pegan-
do muito sol ou chuva, ou  você colocou alimentos que 

elas não gostam. Respeite o paladar delas ;)



O que as minhocas podem comer:
Casca de ovo, pó de café, cascas em geral, frutas, 
vegetais e legumes em geral, guardanapo, chá, papel 
(sem gordura ou tinta), folhas, grama, papelão. 

(quanto mais picado o resíduo estiver, melhor, se 
possível e conveniente for, bata no liquidificador, 
vvai acelerar o processo)

O que as minhocas não podem comer:
Cítricos (laranja, limão, lima, etc), alho, cebola, sal, 
alimentos cozidos, assados ou fritos, alimentos com 
tempero ou gordurosos, carne.
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