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Para onde vai o seu 

resíduo orgânico



A decomposição dos alimentos orgânicos, apesar de ser

rápida, existem algumas peculiaridades que precisam

serem levadas em considerações.



Exemplos de resíduos sólidos orgânicos

Resíduos Sólidos 

Orgânicos

Vegetal Animal



 De acordo com Séo (1997), 60% de todo resíduo sólido

gerado no Brasil é de origem orgânica.

 Estudos mais recentes, no Plano Nacional de Resíduos

Sólidos, aponta um percentual de 51,2% (Portal Resíduos

Sólidos, 2014).



A compostagem consiste em um método

aplicável para a reciclagem de resíduos

orgânicos, definida por Dias (2004) como um

processo que transforma sobras orgânicas em

composto orgânico. Folhas caídas, materiais

oriundos da poda de árvores e corte de

gramados, por exemplo, podem ser

transformados em adubo orgânico de excelente

qualidade. Além de restos de vegetais, como:

cascas de frutas, verduras, ovos, etc...



Para que o composto funcione, é necessário duas misturas:

Nitrogênio + Carbono = Composto Orgânico.

 Nitrogênio: Casca de frutos, casca de ovos, estercos, 

restos de vegetais, legumes em geral, entre outros.

 Carbono : Restos de poda de árvores, serragem, folhas 

secas, capim seco, palhas, entre outros.

Se faltar Nitrogênio = Trabalho dos microrganismos é atrasado. 

Se houver excesso de Nitrogênio = Pode ocorrer o mau cheiro. 



Etapas da Compostagem



Compostagem Empresarial

A figura ilustra a
realização de uma
compostagem a campo
(propriedade agrícola /
sítio), em área de produção
de frutas, verduras ou
outros produtos, onde se
utiliza de restos / sobras da
produção (materiais que
foram descartados por não
atingirem padrão
comercial, por exemplo),
aproveitamento dos
resíduos de atividades
produtivas (como esterco,
palha).



Compostagem Doméstica

A figura ilustra uma

compostagem de

pequeno porte, também

conhecida como

compostagem

doméstica, no qual

produz um composto

orgânico em uma

menor escala, devido a

menor quantidade de

resíduos orgânicos e

pouca disponibilidade

de espaço (área).



O húmus é um componente orgânico, resultante da decomposição

microbiana de resíduos de animais e plantas. Com aspecto

escurecido, essa substância amorfa traz vários benefícios ao solo.

 Melhora muito as

propriedades físicas do solo.

 Impede a compactação

de solos argilosos e promove

a agregação de solos

arenosos.

 Contribui para o

aumento da capacidade de

fixação do solo.



Benefícios da Compostagem

 Reduz a utilização de aterros sanitários; 

 Evita o descarte de resíduos orgânicos sem controle, o que 

pode causar doenças e impactos ambientais;

Menor emissão de gases poluentes como dióxido de carbono 

e metano;

 Produz um excelente adubo orgânico;

 Recicla os nutrientes contidos no solo;

 Auxilia na retenção de água no solo, reduzindo erosão;

 Incrementa a produção no campo, em especial a orgânica;

Menor utilização de fertilizantes químicos;

 Aumenta a possibilidade de reciclagem, pois os resíduos 

orgânicos são separados de todos os outros resíduos;

 Economia para os altos custos de coleta;



Métodos que diminuem os desperdícios de alimentos

- Comprar a quantidade ideal de alimentos;

- Armazenar de forma adequada;

- Utilizar do método PEPS;

- Preparar receitas com sobras de alimentos;

- Comprar alimentos diretos do produtor;



Consumo consciente

Responsabilidade social e com o 

Meio Ambiente
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