
COMPOSTAGEM na escola

CONEXÃO
SLU
EDUCATIVA



COMPOSTAGEM
na escola

CONEXÃO
SLU
EDUCATIVA



Olá!
Seja bem-vindo ao projeto de compostagem na escola.

A partir de agora, boa parte dos resíduos orgânicos 
gerados aqui serão reciclados na própria escola.

Neste diário de bordo você encontrará informações, 
dicas sobre o processo de compostagem e, 

principalmente, espaço para registrar sua experiência.

A compostagem é muito importante! Precisamos
 aprender  e anotar sua experiência em sua escola, 

casa e comunidade.

3



+

+

FRUTAS, LEGUMES

E VERDURAS

PODAS, GRAMAS 

OU FOLHAS SECAS

PLANTAS DE POMAR,

HORTAS OU JARDINS

COMPOSTEIRA

ADUBO

MINHOCAS

COMER
SEPARAR
COMPOSTAR

CULTIVAR       A

      B

      C

      D

      E
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A compostagem é o processo biológico de reciclagem dos resíduos 
orgânicos pela ação de bactérias e microrganismos que transformam 
a matéria orgânica em adubo natural.

                 

VOCÊ
SABIA?

Algumas minhocas podem atingir até 3 metros 
de comprimento! Esse é o caso das minhocas
 gigantes da Austrália e de outras espécies de
 diferentes partes do mundo. Apesar do tamanho, 
essas minhocas são inofensivas e frágeis e só 
aparecem na superfície quando seu habitat é afetado
(em caso de chuvas fortes, por exemplo). 

O  Q U E   É   C O M P O S TA G E M ?

       Faça um estudo comparativo entre fertilizantes químicos e o com-
posto orgânico. Qual deles é mais vantajoso para a planta?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

       Faça uma atividade prática comparando o composto da composta-
gem tradicional e o da vermicompostagem. Para isso, pegue dois indi-
víduos de uma mesma espécie de planta e coloque-os separados em 
dois vasos: um deverá ser adubado com o composto tradicional e, 
o outro, com o composto da vermicompostagem.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

       Diferencie composto sólido de composto líquido.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

      A

      B

      C

Atividades
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Vamos preparar a composteira

3x
3 caixas de plástico empilháveis para 
compostagem ou baldes com tampa 
(2 digestoras + 1 coletora de líquido)

1 tampa

1 torneira
(fixada na caixa coletora)

1 pacote com minhocas
e substrato
(caixa de cima)

      A

      B

      C

     D
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CURIOSIDADE 

Qual a espécie de minhoca é 
a ideal para a vermicompostagem?

?????
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Preparando o ambiente para 
receber as minhocas

Torneira para retirada
do composto líquido 
(chorume)

Caixas digestoras

Tampa com furos
para circulação de ar

Furos laterais para 
circulação de ar

Húmus de minhoca

Caixa coletora
de composto
líquido

      A

      B

      D

      E

      F
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      C

Colocar a composteira
em local arejado e com sombra,  
pois as minhocas não gostam de

sol e calor excessivos.

Manter a terra úmida, 
não encharcada.

DICAS

2

1

3



    G

      H

      I

DICAS

      1.

      2.

 2.

 1.

Carnes

Frutas

Óleos e 
gorduras

Laticínios

Legumes
Temperos fortes

Alimentos

Grãos e Líquidos 

Guardanapos 

sementes

cítricas

e papel toalha

Sachê de chá
Fezes de

 amimais
domésticos

Cascas 

Borra e 
filtro de café

de ovoscozidos

(pimenta, alho, cebola)

(iogurtes, leite, caldos
 de sopa, feijão) 

(higiênicos, jornais
e papelões)

Frutas

Verduras

Papéis 

(sem etiquetas)

O que é permitido colocar
 na composteira? 
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CONSTRUINDO O LAR DAS MINHOCAS 

Coloque na caixa digestora 3 uma camada de 
aproximadamente 1 cm de resíduo palhoso e de 
1 cm de terra adubada ou húmus de minhoca. 
Em seguida, faça diversas camadas de resíduos 
orgânicos picados cobertas com matéria seca.
 

Coloque na caixa digestora 2 uma camada de mais 
ou menos 1 cm de resíduo palhoso e de 1 cm de terra
adubada ou húmus de minhoca. Essa caixa será 
utilizada depois que a caixa digestora 3 estiver cheia.

A caixa coletora 1 deverá ser semanalmente 
monitorada e esvaziada. Para isso, instale uma 
torneira na sua parte inferior. Ao coletar o chorume, 
utilize uma garrafa PET identificada com o nome 
"chorume" e a data da coleta. Esse chorume será 
utilizado como um biofertilizante (veja na página 16). 

Quando a caixa digestora 3 encher, troque-a de 
lugar com a caixa digestora 2.  Essa caixa, então,
 receberá os resíduos orgânicos picados e a 
cobertura vegetal seca.
 

coletando os compostos 

COMPOSTO
SÓLIDO

COMPOSTO
LÍQUIDO

O composto líquido, também conhecido como húmus líquido ou 
chorume, é um biofertilizante formado a partir da decomposição da 
matéria orgânica. 
O chorume retirado da composteira não é tóxico como o encontrado 
em lixões ou aterros. Graças ao ambiente controlado da compostagem, 
que comporta apenas resíduos orgânicos, esse líquido incorpora altas 
concentrações de macro e micronutrientes. 
O composto líquido deve ser retirado periodicamente da composteira 
pela torneira instalada para evitar afogamento das minhocas e excesso 
de umidade. Falaremos mais adiante sobre as formas de uso desse 
biofertilizante!
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2

1

Exponha a caixa digestora com húmus aberta ao sol para que as 
minhocas migrem para o fundo dela. Quando isso acontecer, pode-se 
retirar o húmus da parte superior. No momento da retirada, é 
importante perceber se há minhocas misturadas ao húmus. Nesse caso, 
retire as minhocas, devolvendo-as para a caixa digestora.



como usar o composto líquido

O composto líquido é um supernutriente para as plantas! A
proporção necessária para que esse líquido seja utilizado será
de 1 (um) litro de chorume para 10 (dez) litros de água.
A frequência da adubação deve ser de 1 (uma) vez por
semana por causa da grande concentração de nutrientes.

Rega:
Faça a diluição e regue o solo.

Adubação foliar:
Coloque a diluição em um borrifador e aplique nas folhas das plantas.

FORMAS DE USAR O COMPOSTO LÍQUIDO
DILUÍDO NA PROPORÇÃO DE 1/10

Curiosidade
Pesquise sobre adubação na área referente a ‘‘copas das plantas’’

como usar o composto SÓLIDO

NA SEMENTEIRA

NO PLANTIO DE 
UMA MUDA

PARA REVITALIZAR 
UMA TERRA 

ENFRAQUECIDA
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diário de bordo

Complete o quadro com os problemas que surgirem quando monitorar 
a composteira. Anote o que foi feito e se o resultado foi positivo ou não.

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

O QUE FOI FEITO?PROBLEMADATA
O RESULTADO
FOI POSITIVO?

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__

__/__/20__
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SINTOMAS PROBLEMA SOLUÇÃO

CHEIRO DESAGRADÁVEL 

MINHOCAS MORTAS
DENTRO DA COMPOSTEIRA

MINHOCAS FUGINDO
 DA COMPOSTEIRA 

EXCESSO DE UMIDADE

Provável presença de alimentos cozidos ou
laticínios tais como carnes e derivados de 
leite. 

Provável aquecimento decorrente do processo
de decomposição dos resíduos.

Existência de uma situação ameaçadora, 
ou seja, o sistema está em desequilíbrio 
decorrente de intoxicação ou de inimigos
naturais como moscas, formigas e lacraia.

Os resíduos ficaram destampados ou a 
decomposição está muito lenta devido à acidez
elevada ou a pouca aeração.

Excesso de resíduos orgânicos de alta umidade 
ou pouco palhoso.

Morte de minhoca que caiu na caixa coletora.

Provável excesso de resíduos orgânicos em 
decomposição, caixa no sol, pouca ou 
nenhuma aeração.

Revirar por mais vezes os resíduos. 
Não colocar muitos resíduos orgânicos de uma só vez.

Retirar os elementos intoxicantes.
Deixar a composteira aberta por algum tempo e monitorar 
por uns dias. 

Corrigir o problema cuidando para não deixar os resíduos ao ar livre 
e não colocar alimentos cítricos. 

Equilibrar a quantidade de resíduos orgânicos e aumentar a 
quantidade de resíduo palhoso.

Retirar com mais frequência o chorume.
Colocar uma tela na tampa da caixa coletora.

Colocar os resíduos orgânicos com moderação e aumentar o palhoso.
Retirar a caixa do sol.
Verificar se os furos de ventilação estão em número insuficientes.

Não colocar esses tipos de alimentos na composteira. 

RESOLVENDO OS PROBLEMAS
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REJEITOS x RESÍDUOS CAÇA PALAVRAS

Encontre no diagrama as palavras que se referem à Compostagem com 
Minhocas.

               MINHOCA
                SEMENTE
BIOFERTILIZANTE 
                     HORTA 
               ORGÂNICO
               COMPOSTO 

                           MUDAS
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