
PROGRAMAPPROGRAMAOGRAMA

COMPOSTAR 
E PLANTAR

COMPOSTAGEM
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NA NATUREZA TUDO
SE TRANSFORMA



A compostagem é um processo biológico de 
decomposição e de reciclagem da matéria orgânica 
contida em restos de origem animal ou vegetal. 

Ela tem a função de dar um destino ambientalmente 
correto para os resíduos orgânicos, evitando sua 
acumulação em aterros e melhorando a estrutura dos 
solos.

Deste modo, restos de frutas, legumes, verduras, grãos e 
sementes, saquinhos de chá, fiiltro de papel, borra de café, 
cascas de ovos e restos de comida em geral podem ser 
transformados em adubo orgânico, rico em nutrientes. 



POR QUE COMPOSTAR?

Cerca de 50% do lixo gerado por nós é compos to por 
material orgânico, um resíduo nobre oriundo da nossa 
alimentação. 

Quando transformarmos os materiais orgânicos em 
composto, minimizamos os impactos ambientais da nossa 
produção diária de resíduos, pois o que antes era lixo e ia 
parar nos aterros, torna-se um recurso valioso para jardins 
e hortas mais saudáveis.  



COMO FUNCIONA?

Para a compostagem acontecer, contamos com a ajuda de 
microorganismos que estão presentes nos próprios 
resíduos, entre eles os fungos e as bactérias, e também de 
outros seres que podem ser vistos com o auxílio de uma 
lupa ou até a olho nu, tais como ácaros, minhocas, 
centopeias, tatuzinhos, besouros, etc.   

O processo consiste no armazenamento diário dos 
resíduos orgânicos, devidamente separados, dentro da 
composteira. Os resíduos são misturados com folhas 
secas, na proporção aproximada de 2 partes de folhas para 
1 parte de resíduos, e permanecem ali con�nados. 
A cada dia uma nova quantidade de lixo é 
acrescentada e resolvida com as folhas e 
a serragem.

O processo de decomposição biológica 
ocorre de forma simples, sem gerar 
odores e líquidos. Em algumas semanas 
o material con�nado se transforma 
em adubo orgânico, que poderá ser 
utilizado na conservação de 
hortas e jardins.       



CONSUMO CONSCIENTE

A compostagem nos ensina a aproveitar os resíduos orgâni-
cos produzidos no dia-a-dia e também nos convida a refl etir 
sobre a geração de lixo e sobre como podemos fazer a nossa 
parte para dar um destino sustentável a eles.

COMO PARTICIPAR?

1- Basta separar os resíduos orgânicos dos demais;

2-  Guarde-os em um recipiente com tampa;

3- Depositar diariamente os resíduos na composteira e fazer 
a mistura com folhas secas, cuidando para que uma camada 
de folhas cubra toda a mistura.

O QUE SERÁ FEITO COM SEU RESÍDUO?

Em cerca de 2 a 3 meses seu resíduo estará  
transformado em composto orgânico, que 
poderá ser utilizado na conservação de hortas 
e jardins. 

  



O QUE PODE SER COMPOSTADO?

• Restos de verduras, hortaliças
• Restos e cascas de frutas
• Restos de comida
• Restos de carne
• Cascas de ovo
• Borra de café e restos de chá
• Papel toalha usado
• Guardanapo usado

O QUE NÃO PODE SER COMPOSTADO?

• Fraldas descartáveis / Absorventes
• Papel higiênico
• Dejetos de animais domésticos (cães e gatos)
• Filtro de cigarros
• Poeira de varrição
• Outros resíduos inorgânicos

OBS: Vidro, metais, plásticos, papéis, tetrapack
devem ser separados para a COLETA SELETIVA  



 

A3P
A G E N DA  A M B I E N TA L  N A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS

O Programa de Compostagem está alinhado às diretrizes 
do Plano Municipal de Resíduos (Decreto nº 16.762 de 10 
de dezembro de 2015).

Uma das principais diretrizes do plano é promover o 
tratamento de resíduos na fonte geradora, diminuindo 
consideravelmente a quantidade de lixo aterrado na 
cidade.

A regra valerá para todos os prédios públicos municipais 
e será implantada gradualmente.

Esta prática também se integra aos princípios da Agenda 
Ambiental na Administração Pública – A3P, que 
internaliza critérios de sustentabilidade e 
responsabilidade socioambiental nas atividades do 
poder público.       


