
Compostagem 

 



Volume, composição e destinação dos resíduos coletados em Delfim Moreira 

Em Delfim Moreira, são coletadas cerca de 1.500 toneladas de resíduos sólidos por mês 
 

Composição média dos resíduos  
coletados em Delfim Moreira 

 
 

Aspecto geral de um “lixão” 

 
 

Aspecto geral de um aterro sanitário (Itajubá MG) 

 



Custos da Prefeitura de Delfim Moreira com o aterramento dos resíduos em 2015 
 

Delfim Moreira, juntamente com mais dez prefeituras vizinhas, encaminha seus resíduos para o aterro 
sanitário instalado em Itajubá. Essas prefeituras formam o Consórcio CIMASAS, e dividem as despesas 
com a operação do aterro. 

Em 2015, a prefeitura de Delfim Moreira encaminhou para o aterro cerca de 1.500 toneladas, a um custo 
total de R$ 79.154,00. 

 

 

Municípios que integram o Consórcio Cimasas: Brasópolis, Cachoeira de Minas, Delfim Moreira, Itajubá, 
Maria da Fé, Marmelópolis, Piranguçu, Piranguinho, Santa Rita do Sapucaí, São José do Alegre e 
Wenceslau Braz.  A população total é de cerca de 210 mil habitantes e os resíduos encaminhados somam 
4.800 toneladas a cada mês.  



O que compostar? 
É misturar materiais orgânicos para transformar em adubo 
 

Materiais úmidos 

Principalmente lixo de cozinha. 
O melhor é apenas usar restos de vegetais crus, como cascas, talos e folhas das hortaliças, frutas e 
legumes, que sobram do preparo das refeições. 

  

Além dos resíduos vegetais crus, podemos incluir casca de ovo, borra de café. saquinho de chá etc. 

 



Materiais secos 

Folhas caídas, grama cortada, mato capinado, qualquer tipo de palha, restos de poda etc.  

Esses materiais devem ser usados para cobrir os resíduos úmidos da cozinha, cada vez que eles forem 
introduzidos no composto.  Os resíduos úmidos não podem nunca ficar descobertos nem visíveis.  

Da cozinha podem entrar: pães, grãos, casca de pinhão, sabugo e palha de milho, guardanapos e toalhas de 
papel. 

A cobertura com materiais mais secos impede a presença de moscas, de mau cheiro etc. 

 
  



Compostagem comunitária  Compostagem Domiciliar 

  

A compostagem comunitária é feita em forma de 
leiras.  

Ela é a maneira ideal para compostar quantidades 
maiores de materiais orgânicos. 

Começa-se com uma camada seca e as camadas 
seguintes de lixo fresco de cozinha (úmido) devem 
ser sempre imediatamente cobertas por camadas de 
materiais secos e palhosos. 

A compostagem domiciliar é feita com uma tela 
de arame com cerca de 2m de comprimento, 
fechada para formar um cilindro.  

Começa-se com uma primeira camada de 
materiais secos e, a partir daí, cada camada de 
lixo úmido é coberta com outra palhosa até 
encher o cilindro.  

Uma vez cheio, retira-se o adubo por baixo, 
enquanto se continua pondo lixo fresco por cima.  


