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Compostagem de Resíduos 
Alimentares de forma natural 

Cada vez mais se fala em sustentabilidade, muito se discute acerca do volume de lixo que 
produzimos nas nossas casas, embora cada vez mais se separe os recicláveis, ainda assim 
temos muito lixo orgânico. 
Compostagem é o conjunto de técnicas aplicadas para controlar a decomposição de materiais 
orgânicos, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em 
húmus e nutrientes minerais; com atributos físicos, químicos e biológicos superiores. 
Para além de proteger o ambiente por produzir menos lixo orgânico, fazer compostagem ainda 
permite obter um produto de grande valor – o composto 100% orgânico. 
A fertilidade do solo, por sua vez, é resultado de uma combinação de fatores físicos, químicos e 
biológicos capazes de propiciar melhores condições para obtenção de altos rendimentos. A 
matéria orgânica, ou húmus, interfere em todos esses fatores. 
Com a vermicompostagem é devolvida à terra 11 vezes mais potássio, 7 vezes mais fósforo, 5 
vezes mais nitrogênio, 2 vezes mais cálcio e 2 vezes mais magnésio. 
A Minhoca mais indicada para a vermicompostagem é a Califórnia Vermelha, “Eisenia foetida”, 
esta minhoca consegue processar uma grande variedade de matéria orgânica, após digestão é 
transformada em húmus. 
Esta é a forma mais económica de obter bionutrientes líquidos e sólidos. 
Assim conseguimos uma agricultura mais próspera, duradoura e sustentável. 
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Agora pode transformar o lixo doméstico num composto de alta 
qualidade composto, de forma rápida, fácil, econômica. 
Usar as minhocas para decompor o desperdício de comida 
é um muito bem sucedido e popular método utilizado em todo o mundo. 
Funciona porque é simples. Basta adicionar alguns vermes, 
colocando-os no vermicompostor e adicione os restos de comida. A 
minhoca irá comer os restos e digeri-los. O produto final é o melhor 
adubo disponível qualquer lugar. 
É possível realizar este processo em qualquer caixa de plástico velha, 
mas a The Worms Works desenvolveu um sistema onde não há 
sujidade, nem cheiro, nem chance das minhocas escaparem, e que 
também produz um fertilizante líquido conhecido pelos jardineiros 
como ouro negro! 

 
         PRODUZA O SEU OURO NEGRO EM CASA 

 
O Vermicompostor funciona de uma maneira muito simples. Há três 
bandejas. Basta colocar algumas minhocas na bandeja inferior com 
alguns restos de comida. Uma vez que terminem essa comida que elas 
vão migrar até à próxima bandeja onde vamos colocar mais comida e a 
primeira bandeja está agora pronta para usar como composto. O líquido 
fertilizante reúne na caixa colectora na parte inferior, onde há uma 
torneira para drenar o fertilizante líquido de forma a usar na sua rega. 
O vermicompostor foi construído com plástico reciclado de alta 
qualidade, com uma garantia limitada de 5 anos. É muito simples 
montar e pode ser armazenado dentro ou fora de casa. 
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PERGUNTA E RESPOSTAS 
 

● O vermicompostor requer muita manutenção? 
Basta um pequeno esforço, 15 minutos por semana será suficiente, mesmo quando 
estiver de férias elas vão sobreviver sem problema. 

● Existe algum cheiro desagradável? 
Não, apenas cheiro a terra molhada. 

● Onde consigo as minhocas? 
A Ecogrowing disponibiliza o kit completo isto inclui as minhocas. 
 

● Onde posso colocar o vermicompostor? 
É melhor manter o vermicompostor a funcionar numa parte da casa ou jardim 
abrigada do sol direto e em zona com pouco ruído. Muitas pessoas 
colocam o vermicompostor na cozinha junto do balde do lixo. 

● As minhocas podem escapar? 
●

● Quanto composto é produzido? 
Isso depende da quantidade de restos de comida que coloca no vermicompostor. 
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Bandejas para
empilhar e colocar os
restos de comida
e minhocas.

Bandeja colectora de
fertilizante liquido.

Tampa com
arejamento.

Distribuidor Oficial

Este vermicompostor foi projetado para permitir que o ar flua através dele,
evitando que as minhocas possam escapar.
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