
Transformação do resíduo domiciliar em fertilizantes orgânicos por meio da compostagem e 
vermicompostagem

Diariamente s�o gerados res�duos org�nicos pelas pessoas e geralmente o destino destes � 
inadequado. Como consequ�ncia, ocorre ac�mulo de lixo em �reas n�o prop�cias, podendo causar 
desconforto aos moradores, contamina��o do solo, atraindo insetos e outros animais suscept�veis a 
adquirirem e transmitirem doen�as, entre outros processos de polui��o ambiental. Preocupados com 
o ambiente, um grupo de pesquisadores do Centro Universit�rio UNIVATES,  em Lajeado, trabalha 
com o reaproveitamento de res�duos org�nicos atrav�s da vermicompostagem vertical (processo de 
vermicompostagem em caixas verticalmente acopladas).

Embasados em literaturas e depois comprovados em laborat�rio, existe uma forma pr�tica, 
com baixo custo e quase sem m�o-de-obra. Os lixos domiciliares podem ser aproveitados e 
transformados em fertilizantes naturais, enriquecendo o solo de jardins, hortas e pomares, atrav�s da 
compostagem.

A compostagem � o processo biol�gico controlado, ocorrendo atrav�s da a��o de 
microrganismos, que transformam a mat�ria org�nica em subst�ncia h�mica, um produto mais 
est�vel, com concentra��es enriquecidas de minerais como pot�ssio, f�sforo, c�lcio, entre outros 
elementos qu�micos que s�o necess�rios para o desenvolvimento das plantas. 

Para fazer a compostagem domiciliar � necess�rio primeiramente escolher a �rea onde ser� 
feita de prefer�ncia em um p�tio, onde haja pouca circula��o de pessoas e animais soltos como gato 
e cachorro. Fazer a sele��o do lixo, como, podas de grama, pap�is, casca de frutas, legumes, restos 
de verduras, filtro de caf�, entre outros. Faz-se uma pilha, coloca-se ent�o, camada alternada folhas 
secas ou restos de grama e outra camada de res�duos org�nicos como nos exemplos citados acima.

No processo da compostagem ocorrem tr�s etapas: a primeira � chamada de fitotoxicidade, 
onde o composto ainda est� intacto, � o inicio da decomposi��o da mat�ria org�nica, apresenta 
aquecimento e forma��o de �cidos e toxinas de curta dura��o – 12 a 24 horas. A segunda etapa 
chamada de bioestabiliza��o, degrada��o ativa, � nesta fase que ocorre as rea��es bioqu�micas mais 
intensas, (a temperatura eleva-se aproximadamente a 65�C), tempo de dura��o de 24 horas a 8 dias.
J� terceira etapa � a humidifica��o, ocorre a cura, matura��o, forma��o de h�mus, acompanhada da 
mineraliza��o dos componentes da mat�ria org�nica. Durante todo o processo ocorre produ��o de 
calor e desprendimento, principalmente g�s carbono e �gua.

� importante que haja uma quantidade suficiente de mat�ria org�nica para ocorrer o 
aquecimento da pilha de res�duos e iniciar o processo de decomposi��o. Por outro lado, essa 
temperatura n�o pode exceder a 65�C, para que n�o haja a destrui��o dos microrganismos 
bioestabilizadores respons�veis pela transforma��o da mat�ria bruta em h�mus. Para evitar o 
superaquecimento recomenda-se que a cada 15 dias fa�a-se um reviramento da pilha.

A matura��o do h�mus (fase final) ocorre por volta dos 90 a 120 dias do in�cio do 
processo. Nessa fase a colora��o do composto � mais escura e apresenta certo brilho quando 
�mido, sem cheiro, os aspecto dos constituintes iniciais n�o s�o mais identificados porque j� 
ocorreu a degrada��o.

Para acelerar o processo de decomposi��o dos res�duos org�nicos, h� um outro m�todo de 
reciclagem do lixo, mais sofisticado e ecologicamente favor�vel, que � a vermicompostagem. 
Nesse processo, a degrada��o da mat�ria org�nica � acelerada pela a��o de minhocas (que 
possuem uma microflora em seu trato digestivo), transformando res�duos domiciliares org�nicos 
em mat�ria fresca e a enriquece, principalmente, com fixa��o de nitrog�nio.

O vermicomposto (composto originado ap�s a a��o das minhocas) �, em m�dia, 70% mais 
rico em nutrientes que os h�mus convencionais. � rico em microrganismos, apresenta pH pr�ximo 
ao neutro, alta reten��o de �gua e promove a mineraliza��o lenta.

Para fazer o processo da vermicompostagem � necess�rio fazer a montagem das pilhas como 
na compostagem e ap�s a estabiliza��o da temperatura e in�cio da decomposi��o dos res�duos (em 
torno do 15� dia), podem-se introduzir as minhocas. 



Ap�s a introdu��o as minhocas, a manuten��o � bastante simples, consistindo apenas em 
irrigar os canteiros quando necess�rio. Esse processo pode levar 30 dias ou mais, dependendo do 
tipo de res�duo e da �poca do ano, sendo mais lento no inverno que no ver�o. O produto final, ou 
seja, o h�mus gerado por vermicompostagem pode ser aplicado em plantas e at� ser comercializado 
para utiliza��o de todos os tipos de cultivos.

No estudo desenvolvido pelos pesquisadores, foi utilizado o m�todo da vermicompostagem 
vertical conforme pode ser visualizado na figura 01. A t�cnica � vantajosa por utilizar menos espa�o 
e ter um maior controle da qualidade do h�mus. 

Fonte: Elaborada pelos autores

Assim, esse sistema de vermicompostagem verticalizado torna-se uma interessante t�cnica 
no aproveitamento de res�duo domiciliar, uma vez que pode tamb�m ser aplicado em escolas, 
creches e dessa forma, incentivar as crian�as e adultos a contribuir com um ambiente 
ecologicamente saud�vel.

Portanto, o lixo dom�stico pode ser visto de outra forma, n�o apenas como rejeito e sim 
como uma fonte de fertilizante natural mediante a compostagem e a vermicompostagem. Desse 
modo, pode-se contribuir com o meio ambiente, economizando com fertilizantes industrializados, 
deixando jardins, hortas e pomares enriquecidos, lindos e vi�osos.
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