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Para quem é esse ebook?



Aproximadamente metade dos resíduos que 
geramos são orgânicos. Este material é muito 
valioso para ser desperdiçado. Como alternati-
va ao aterro sanitário - que gera perdas econô-
micas, ambientais e sociais, além da geração de 
gases do efeito estufa - há diferentes sistemas 
de compostagem que permitem a regeneração 
da matéria orgânica in loco. Certamente um 
deles pode ser adaptado para a sua casa ou ne-
gócio, independente da demanda gerada e do 
espaço disponível.

A compostagem é um processo natu-
ral e biológico de decomposição da 
matéria orgânica contida em resídu-
os de origem animal ou vegetal. 

Esse processo tem como resultado final  
húmus e biofertilizante, que podem ser 
aplicados no solo para melhorar suas ca-
racterísticas de produtividade, sem oca-
sionar riscos ao meio ambiente.



A meta Lixo Zero é desviar 
90% dos resíduos de aterro 
sanitário ou incineração, 
promovendo a economia 
circular e regenerativa. 

Compostagem
& Lixo Zero

Aproximadamente metade dos nossos resíduos domésticos são 
orgânicos e a compostagem promove um salto em direção à meta 
Lixo Zero, além de todos os benefícios listados neste Ebook!



Essa realidade precisa ser diferente: 
aterro sanitário só para rejeitos 
e os resíduos orgânicos precisam 
ser compostados.

Diferente dos resíduos orgânicos - que podem ser 
compostados -  os rejeitos não possuem viabilidade 
técnica e/ou econômica para reciclagem ou com-
postagem. Por exemplo: papel higiênico e fraldas 
sujas, fita adesiva, fio dental e outros.

Infelizmente diversos municípios permitem a mistura 
dos resíduos orgânicos com os rejeitos e destinam 
ambos juntos para o aterro sanitário.
A conta é cara.

Resíduos
orgânicosxRejeitos



Devem ficar atentos às seguintes legislações:
Se você pretende compostar os seus resíduos orgânicos em casa, atual-
mente não há legislação com diretrizes para tal ação, pode compostar, 
assim, quem pode fazer a compostagem:

Diretriz Técnica FEPAM n° 07/2021 - Atividades de Com-
postagem de Resíduos Sólidos Urbanos

Lei nº 15.434/2020 - Código Estadual do Meio Ambiente 
do Estado do Rio Grande do Sul

Resolução CONAMA 481/2017 - Estabelece critérios e 
procedimentos para garantir o controle e a qualidade 
ambiental do processo de compostagem de resíduos 
orgânicos, e dá outras providências

Lei nº 14528/2014 - Política Estadual de Resíduos Sóli-
dos para o Estado do Rio Grande do Sul

Lei n° 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos

Lei nº 12.235/2017 - Programa de Incentivo à Implanta-
ção de Hortas Comunitárias e Familiares no Município de 
Porto Alegre - legislação aguardando decreto

• Cada indivíduo na sua residência
• Condomínios comerciais e residenciais,
• Associação de bairros e comunidades, 
• Agentes locais,
• Restaurantes e Supermercados,
• Escolas,
• Escritórios e outros estabelecimentos

Políticas Públicas
Legislação

Em Venâncio Aires/RS existe uma legislação 
que fornece desconto no IPTU para quem 
composta e comprova isso junto a prefeitu-
ra, mediante a Declaração de Uso da Com-
posteira. Além disso, o desconto no imposto 
é progressivo, conforme outras iniciativas de 
sustentabilidade forem implementadas. 

O nome deste programa é IPTU 
MAIS, cujo objetivo é fomentar 
medidas que preservem, protejam e 
recuperem o meio ambiente, 
oferecendo em contrapartida 
benefício tributário ao contribuinte. 

Para aqueles que almejam  
empreender no ramo da 
compostagem
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Produção de adubo 
orgânico (líquido e sólido), 
ricos em nutrientes em 
curto período de tempo

Diminuição da 
utilização de 
adubos químicos

Redução da 
emissão de gases 
de efeito estufa 
(GEE)

Aumento da vida 
útil de aterros 
sanitários.

Redução dos custos 
públicos com coleta, 
transporte e destinação 
final de resíduos 
orgânicos;

Engajamento e 
conscientização 

ambiental dos envolvidos 
no processo;

Reflexão sobre a 
relação com os 
alimentos, repensando 
o desperdício;

Geração de 
impacto 

positivo;

Abertura para 
empreendedorismo 
voltado para a 
compostagem

Interação e conexão com 
os alimentos, resíduos, 

microrganismos, solo, 
natureza e regeneração 
dos ambientes urbanos.

10 principais 
vantagens
de compostar

comece essa jornada!



Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável
A compostagem é uma iniciativa 
alinhada com os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável para a 
Agenda 2030 da ONU (Organizações 
das Nações Unidas).

Os 4 ODS que se alinham à prática da compostagem:

Erradicação da fome (2)

Saúde de qualidade (3)

Consumo responsável (12)

Combate às mudanças climáticas(13)

Os 4 ODS que se alinham à prática da compostagem:Os 4 ODS que se alinham à prática da compostagem:Os 4 ODS que se alinham à prática da compostagem:

Imagem: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável | Fonte: ONU



Tipos de 
compostagem

Aprenda sobre os principais tipos 
de compostagem e saiba

como aplicá-los



Compostagem
com minhocas

Também conhecido como minhocário ou vermicom-
postagem, este método é o mais recomendado para 
compostar quando não há uma área muito grande dis-
ponível, por exemplo em apartamentos, e utiliza mi-
nhocas para a decomposição de alimentos e geração 
do adubo orgânico.

Cada minhoca pode produzir até cerca do seu peso em 
húmus por dia. Elas também são responsáveis pela oxi-
genação do sistema.

O minhocário pode ser construído em caixas (ou baldes) 
sobrepostos e é composto geralmente de 3 recipientes. As 
duas caixas superiores são as digestoras, forradas com 
uma cama de solo e minhocas e que irão receber os resídu-
os orgânicos, os quais serão decompostos e transforma-
dos em húmus. Enquanto isso, a caixa inferior é para onde 
escoa o excesso de líquido do sistema, conhecido como 
biofertilizante, rico em nutrientes, assim como o húmus.

As minhocas californianas
são, preferencialmente, 
utilizadas por serem mais 
resistentes às variações 
ambientais e por 

promoverem uma rápida 
decomposição dos 

alimentos em relação aos 
demais métodos. 

Local: ambientes fechados e 
abertos. Este é o método 
mais indicado para a prática 
em apartamento ou negócios 
com pequenos volumes de 
resíduos.

Tempo médio para transfor-
mação do resíduo em com-
posto: a partir de 45 dias

O que pode: cascas e restos de 
frutas, legumes e verduras; 
saquinhos de chá, erva de 
chimarrão, café passado, casca 
de ovos e folhas secas.

O que não é indicado: frutas 
cítricas, laticínios, sal, carnes e 
óleos.



Método UFSC 
leiras estáticas com aeração passiva

O Método UFSC de compostagem começou a 
ser desenvolvido e aprimorado em 1994 pelo 
Departamento de Engenharia Rural / Centro de 
Ciências Agrárias da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) pela motivação do 
professor Paul Richard Müller. 

 Esse método é indicado a quem possui um 
espaço físico disponível para fazer um pátio de 
compostagem de pequeno porte e que possa 
receber um volume significativo de resíduos. 
uma característica importante desse sistema, é 
que ele funciona com uma aeração passiva, ou 
seja, o ar entra sozinho na base inferior  das 
leiras, gerando uma oxigenação de todo o 
sistema. 
 Um cuidado necessário é realizar o 
revolvimento da pilha de resíduos na hora que é 
adicionado nova quantidade de material, isso é 
feito para  acelerar a incorporação de oxigênio 
na leira e, consequentemente,

a degradação da matéria orgânica, Após 
adicionar a nova camada de material, deve-se 
esperar aproximadamente 48 horas antes de 
abrir a leira novamente.

 O processo de decomposição ocorre por ação 
microbiológica, em especial de bactérias 
termofílicas, cuja ação eleva a temperatura do 
material acima de 55°C, promovendo assim a 
eliminação de patógenos. Após a ação dos 
microorganismos, o resfriamento da pilha 
acontecerá naturalmente e, assim, começará a 
ação dos microrganismos, tais como minhocas 
e insetos, que gerará ao final uma matéria 
orgânica rica em nutrientes, o composto 
orgânico.

 A construção desse sistema é simples e opera-
ção não requer muitos cuidados após sua mon-
tagem, porém, esse método ainda  é considera-
do um processo artesanal de compostagem 



e exigirá um monitoramento constante de indicadores 
ambientais, tais como temperatura, umidade e pre-
sença de animais e/ou insetos.  Nesse sistema, a leira 
de compostagem inicia com uma cava que terá suas 
paredes bem revestidas com material seco, como 
palha ou serragem. Na base deverá ser  inserida uma 
boa camada de galhos e folhas secas para que o ar 
entre com facilidade, e acima dessa camada deve-se 
finalizar com  uma camada de material palhoso. 

 O material orgânico ao ser adicionado, deve ser inter-
calado com camadas de materiais secos,  e sempre 
deverá ser uma boa cobertura de palha ou serragem. 
Para que o ar circule com facilidade as leiras não 
devem ter mais que 2 metros de largura e 1,80 metros 
de altura. Realizando um rodízio de leiras, pode-se es-
tabelecer um fluxo onde sempre haja uma leira com 
composto pronto, uma leira em maturação e uma leira 
em atividade. Ou seja, estabelecido um local para o 
pátio de compostagem, este terá uma vida infinita,  
sempre estará se produzindo um material de qualida-
de, que poderá ser utilizado para agricultura urbana.

Local: Ambientes aber-
tos/ao ar livre. Método 
comumente utilizado em 
espaços comunitários 
para compostar grandes 
volumes.

O que pode: Restos de alimentos em 
geral e resíduos de jardinagem.

Tempo médio para transformação do 
resíduo em composto: De 120 dias a 
150 dias (depende das condições 
climáticas).



Método
Lajes

Esse método leva esse nome, pois foi de-
senvolvido na cidade de Lages – SC pelo 
professor Germano Güttler do Centro de 
Ciências Agroveterinárias, e tem sido ado-
tado por diversas escolas da rede pública 
do município e outras cidades Brasil afora.

Esse é um método simples e barato. A 
ideia é criar canteiros de compostagens e 
depois utilizar esse espaço para plantar 
mudinhas e cultivar uma horta.

Inicia-se com um canteiro simples, que 
pode ser feito de alvenaria. Todo o resíduo 
orgânico é depositado diretamente no 
solo de modo que o volume tenha no 
mínimo 20cm de altura. Em seguida é to-
talmente coberto por serragem ou por fo-
lha/grama seca. 

Diariamente é necessá-
rio fazer vários furos 
nesse canteiro, para que 
o ar consiga entrar por 
toda a extensão do mate-
rial depositado. Em aproxi-
madamente 30 dias, o ma-
terial já se tornará escuro, 
indicando que  é possível cul-
tivar mudinhas e iniciar uma 
hortinha nesse espaço.

Diferente do método do minhocário, 
esse sistema permite que seja compostado 
qualquer tipo de resíduos de alimentos.

Estima-se que com esse método é possível compostar mais de 1 
tonelada de resíduos por ano utilizando um espaço de aproximada-
mente 10 metros quadrados. Isso equivale a todo resíduo orgânico produ-
zido por 8 pessoas em um ano!

O que pode: Restos de 
alimentos em geral e resíduos de 
jardinagem

Local: Ambientes abertos/ao ar 
livre



Método Bokashi
Ao contrário da compostagem comum, que 
é necessário ser bem arejada, no método 
Bokashi o importante é que não haja entra-
da de ar para que os microrganismos 
possam fermentar os restos de alimentos. 
Esse processo de compostagem utiliza 
farelo de Bokashi na ausência de ar.

O Bokashi possui composições variadas 
feitas, principalmente, de farelos de cere-
ais (como trigo, arroz e cevada), melaço de 
cana e EM (microrganismos eficientes). Os 
microrganismos eficientes são capazes de 
fermentar rapidamente resíduos de ali-
mentos, incluindo frutas, legumes, carne, 
laticínios e pão.

Este processo acontece em duas etapas:
  

Fermentação:

 Os restos de alimentos são cobertos pelo farelo 
Bokashi e, os microorganismos presentes neste 

farelo, fermentam rapidamente os resíduos. O proces-
so deve ser realizado em um recipiente com tampa. 

Após encher o recipiente,o mesmo deve ser armaze-
nado por 15 dias.

Decomposição:

 Após os 15 dias os resíduos estarão totalmente fer-
mentados, e prontos para a decomposição que 

poderá ser feita no jardim, composteira de minhocas 
ou pilha de compostagem. Nessa etapa de decompo-

sição os resíduos ainda estão muitos ácidos, sendo 
necessários aguardar 10 dias para poder  utilizá-lo 

como adubo.

Este método não gera maus odores e pode ser 
feito em 2 recipientes pequenos, que podem 
ser acomodados em qualquer espaço. No fundo 
do recipiente será gerado um líquido, conhecido 
como chá de Bokashi, rico em nutrientes que 
pode ser utilizado como fertilizante.

O que pode: Cascas e restos 
de frutas, legumes e verdu-
ras; saquinhos de chá, erva 
de chimarrão, café passado, 
casca de ovos, ossos, peixe, 
carnes e laticínios.

Tempo médio para 
transformação do 
resíduo em composto: A 
partir de 60 dias



Cases
Conheça a história de pessoas
que iniciaram a compostagem

e tiveram bons frutos



Cases > A Revolução dos baldinhos

A situação era muito problemática: uma epidemia de leptospi-
rose. Na comunidade havia muito lixo espalhado e mistura-
do nas ruas. Foi então que moradores e lideranças se 
uniram e entenderam que não bastava apenas comba-
ter os vetores da doença, era necessário agir na 
causa do problema: o descarte irregular dos resídu-
os. Foi então que surgiu o projeto a Revolução dos 
baldinhos, implementado pelo Centro de Estudos 
e Promoção da Agricultura de Grupo (Cepagro) 
na comunidade Chico Mendes, no Bairro de 
Monte Cristo na capital catarinense. 

O projeto começou com 5 baldinhos de 5 litros. 
Cada família recebia 1, armazenava seus resídu-
os nele, e 2 vezes por semana eles eram recolhi-
dos pessoalmente pelas responsáveis do progra-
ma. Assim os resíduos orgânicos começaram a ser 
compostados na própria comunidade. Rapidamente 
o projeto aumentou para 95 famílias e a coleta pessoal 
não dava mais conta. Então criou-se pontos de entregas 
voluntária. 



Com o aumento das famílias atendidas, que já passava de 
200, chegou-se a um ponto crítico do projeto que era 
obter um local para as atividades de compostagem. Houve 
uma ocupação de uma área pública mas após um ano foi 
desocupada devido a uma ação judicial e o projeto voltou 
ao pátio da escola. Com a redução do espaço, o projeto 
teve que reduzir seu volume, voltando a atender 100 famí-
lias e 8 instituições de ensino. 

Estima-se que por mês são compostados 12 toneladas de 
resíduos. Um ingrediente de sucesso do projeto é que a co-
munidade já havia, dois anos antes do surto da doença, 
participado de outro projeto onde aprenderam o método de 
compostagem urbana. 

Assim, foram os próprios moradores da comunidade que 
ensinaram e incentivaram seus vizinhos a se manterem en-
gajados na ação. Outro ponto importante foi o apoio e orga-
nização para obtenção de recursos e elaboração de proje-
tos para editais. 

A Revolução dos Baldinhos recebeu várias premiações e 
inspirou muitas cidades. Em 2015 o grupo realizou a primei-
ra Formação em Gestão Comunitária de Resíduos Orgâni-
cos reunindo pessoas de todo o país. E, em 2016, foi replica-
do o sistema no Programa Nacional de Habitação Urbana, 
minha casa minha vida, ensinando muitas pessoas e me-
lhorando a qualidade de vida do entorno. Hoje, parte do que 
é compostado é vendido para garantir a renda dos agentes 
comunitários que também atuam na educação ambiental 
de jovens nas instituições de ensino da região. 

Cases > A Revolução dos baldinhos



Cases > Projeto Lixo Orgânico Zero

O projeto Lixo Orgânico Zero visa reduzir a produção e des-
tinação do lixo orgânico para os aterros sanitários, orientar a 
destinação correta dos resíduos orgânicos transformando 
em adubo, através da compostagem. 

A Lei 12.305/2010 trata da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) e incentiva o descarte dos resíduos or-

gânicos para a compostagem

 A Prefeitura de Lages participou do edital nº 
01/2017 de compostagem do FNMA do Ministério 
de Meio Ambiente e FSA/Caixa garantindo apoio 
financeiro para ampliação do Projeto LOZ nas es-
colas e comunidade visando à destinação dos re-
síduos orgânicos domésticos no espaço onde é 
gerado, aliado ao cultivo de plantas, para a Mini-
compostagem Ecológica (MCE) ou Método 
Lages de Compostagem.



Cases > Unidade de Triagem e Compostagem (UTC)

O composto produzido na  UTC é doado para instituições 
beneficentes cadastradas no DMLU e comercializado para 
particulares, assim como os troncos provenientes dos resí-
duos arbóreos, que são separados, classificados e vendi-
dos como lenha. 

A Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) Francisco 
Engel Rodrigues, situada no bairro Lomba do Pinheiro, 
com área aproximada de 10 hectares, entrou em funcio-
namento em julho do ano 2000, na cidade de Porto Ale-
gre/RS. Originalmente foi construída para ser um espaço 
de tratamento de resíduos orgânicos domiciliares pelo 
método da compostagem. Atualmente, o DMLU (Depar-
tamento Municipal de Limpeza Urbana) passou a com-
postar somente resíduos arbóreos, com o beneficiamen-
to e a comercialização de composto orgânico e da lenha 
produzidos na unidade.

Mensalmente, cerca de 1.900 toneladas de resíduos ar-
bóreos chegam à UTC.

Eles são originados nas podas recebidas nas Unidades de 
Destino Certo do DMLU, na capina das vias públicas, na 
limpeza de praças e nas  podas da Prefeitura e de particu-
lares. Esses resíduos são depositados no pátio da unida-
de sob a forma de leiras (montes) e são periodicamente 
revolvidas para acelerar o processo de decomposição. 



Quem composta?

“Compostagem é uma grande conexão do 
ser humano com a terra, a ser vivenciada 
até mesmo dentro de um apartamento. 
Compostagem é descobrir um mundo 
novo, cheio de transformações físico-
-químicas e biológicas, ver um alimento 
mofado gerar vida novamente. Composta-

gem é se maravilhar ao receber mudinhas 
dos microrganismos e minhocas, sentindo 

que de certa forma a natureza está nos agra-
decendo por estarmos devolvendo fertilidade a 

ela.”

“A compostagem é a porta de entrada 
para uma vida mais ecológica. É o ciclo 
que une a cozinha e a agricultura. Se 
comemos 3 vezes por dia, e tivermos 
uma alimentação saudável, nosso resí-
duo orgânico será rico para retornar ao 
solo novamente como mais comida. Uma 
vez fazendo compostagem, não há quem 
consiga misturar os resíduos secos e 
molhados novamente. É o caminho para um 
futuro mais harmônico.”

“O solo é a fonte de nutrientes e saúde 
para tudo, todos os alimentos que 

comemos, teve os seus nutrientes 
vindos do solo, por isso é essencial 

compostarmos e fecharmos este 
ciclo, devolvendo os nutrientes 
para o solo, regenerando-o e pro-
duzindo mais alimentos. A campa-
nha Sou Resíduo Zero busca traba-

lhar desde a não geração à destina-
ção correta de todos os resíduos, 

principalmente os resíduos orgâni-
cos, que representam mais de 50% 

dos resíduos urbanos.”

Relatos de quem 
já adotou essa 
iniciativa como 
prática diária

“Mais de 52% do resíduo que 
geramos nas cidades são resí-
duos orgânicos. Como espera-
mos melhorar a gestão de resí-
duos enquanto não pensar-
mos em valorizar essa fração 
de resíduos? Todos atores da 
sociedade precisam trabalhar 
na redução do desperdício de 
alimento e na priorização da 
compostagem como trata-
mento para os restos de 
alimentos. A ARCO acredita 
nisso, e por isso, todo resíduo 
orgânico gerado pelos nossos clientes é destina-
do à compostagem. Ao longo de 2,5 anos já com-
postamos mais de 700 toneladas de resíduos 
orgânicos que foram transformados em insumo 
para agricultura.”

“Fazemos compostagem dos nossos 
resíduos orgânicos em apartamento há 

uns oito anos. O que nos motiva é tratar 
esses resíduos diretamente na fonte onde 

eles são gerados, mantendo assim o ciclo dessa 
matéria orgânica entre o solo e a produção do alimento. 

Nosso composto é principalmente destinado para as nossas 
plantas e o excedente distribuímos nos canteiros do prédio. Mesmo que 
ainda não consigamos compostar 100% dos nossos resíduos, acreditamos 
que toda e qualquer redução no descarte de resíduos é válida. O que é com-
postado vira adubo, e o que vai para o aterro vira poluente.”

Viviane Noda, 
PorQueNão?  (Mídia Interdependente)

Bruno Rodrigues Steyer, 
Engenheiro Ambiental, Minhoca Urbana

Fernando Beltrame 
residente da Eccaplan Consultoria 
em Sustentabilidade

Natália Pietzsch,
Arco Resíduos

Jade Gower & Filipe Lindau



Dicas 
para aprender
ainda mais

Lixo Urbano  O que Você 
Precisa Saber Sobre o 
Assunto

por Claudio Fernando 
Mahler (Autor)

Uma vida sem lixo: Guia 
para reduzir o desperdí-
cio na sua casa e simplifi-
car a vida

por Cristal Muniz

Compostagem e Vermi-
compostagem de Resídu-
os Sólidos

por Tatiane Cristina Dal 
Bosco

Feito em Casa. Legumes 
e Verduras

por Dick Strawbridge 
(Autor), James Strawbridge 
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Tem como  missão combate r  as de sigualda des sociais  e  c r iar  um a 
nova  re laçã o de  prospe r idade  ent re  pessoas,  organizações e o  meio 
ambiente.  De sde  2008 t rabalha mos com  em presas,  gover nos e 
socie dade  para de senvolve r  e  impl ementar  projetos d e redução e 
compensação do impacto a mbient a l ,  promovendo o d esenvolvimen-
to loca l  e  t ra nsparência.  
J á  real izamos a  re dução e  compensação ca r bo no  em  m ais d e 1.600 
eventos e  empre sa s,  a pl ica nd o os Selos Evento N eutro e C O 2 
Ne ut ro.  D e st inamos cor re t amente  20 m i lhões d e kg de resíduos,  
com a Campanha S ou R e síduo Z e ro.  C r iamos a fer ramenta  F rete CO 2 
Ne ut ro,  que  qua nt ifi ca e  compensação o im pac to am bienta l  da s 
ent re ga s de  e -comme rce  e  d e l ive ry ad apt ad a para promover  o  enga -
ja mento e  t ranspa rência com o cl iente  final .

Come rcial iza mos soluçõe s para a  fabr icação de d iversos t ipos d e 
saco las e  embalagens plást ica s q ue  possuem  na  sua com posiçã o 
bi opol íme ros compost áve is.  Est a c lasse de produtos chegou para  
ga rant i r  a  fabricação de  plást icos q ue se degrad am  no meio 
ambiente  em poucas semana s e  o  ad ubo for m a do pode ser  usad o 
poste rior mente  pa ra aument a r  a  d ensidade de nut r ientes no solo.

A Arco rea l iza a  coleta e  melhor  destinação dos resíduos 
ge ra dos em estabelecimentos comerciai s:  a  parcela orgânica 
é en viada  para compostagem e a  reciclável  enca minhada 
pa ra indústr ia s de recicla gem. Nosso intuito é  agregar  valor  
às marcas,  contr ibuindo para  um posicionamento sustentá-
vel  através da  gestão consciente dos resíd uos.

Fu nd ado em 2015 com objet ivo de difundi r  a  técnica  d e com-
postagem como uma a lternativa  sustentável  a o tratamento 
dos resíd uos orgâ nicos ur ba nos.
Desd e então,  fomos expandindo nossos serviços e prod utos,  
pr ior izando a Cr iação de A mbientes Sustent áveis  pa ra buscar  
u ma rel ação justa e eq ui l ibrad a ent re seres humanos e nat u-
reza .  Atualmente atuamos,  a lém d a composta gem, com proj e -
to e execução de hortas urbanas,  j ard ins vert icais  e  telhados 
verd es!

Transformamos re síduos em fonte  de  vida .  C oletamos e com posta-
mos re síd uos orgânicos de  famíl ias,  em presas e quem  m ais ac redi-
t a r  que  a  compost agem pod e  mud ar o  m undo.

Minhoca Urbana

Arco

A Min hoca  Urba na surgiu em 2018 a  part ir  de uma necessid a-
de d os viz inhos que buscava m uma for ma  d e real i zar  com-
postagem.  Além de comercial izar  composteiras e  fazer  
coleta de resíduos compostáveis,  estamos em constante  
aprendizado.  Resulta do disso sã o d uas c r iações,  o  minhocá-
r io  MinhoUni  e  a  composteira  ComposTud o.  Nosso ca minho  é  
torn ar  a  compostagem mais ace ssível  e  at ra tiva para o meio 
u r ba no e periurba no.

C ontato:  
minho ca.urbana.co mpostagem@gmail .co m |  
@minho caurbana

C ontato:  contato @arcoresiduos.co m.br |  
@arco.eco

eccaplan
Consultoria em Sustentabilidade

EVITAR, REDUZIR, REUTILIZAR, RECICLAR E COMPOSTAR

A Arco rea l iza a  coleta e  melhor  destinação dos resíduos 
ge ra dos em estabelecimentos comerciai s:  a  parcela orgânica 
é en viada  para compostagem e a  reciclável  enca minhada 
pa ra indústr ia s de recicla gem. Nosso intuito é  agregar  valor  
às marcas,  contr ibuindo para  um posicionamento sustent á
vel  através da  gestão consciente dos resíd uos.

Arco

C ontato:
@arco.eco

Casa Verde

Contato:  poacasaverde @gmai l .co m  |  
@poacasaverde

Additiva Produtos Químicos

Contato:  vendas@additiva. co m .br  |  
@additivaprodutosqui micos

Projeto Raiz

C ontato:  contato @pro jetorai z.e co.br  |  
@projetoraiz_eco

Contato:  contato @eccaplan .co m .br  |  
@eccaplan_sustentabi l ida de
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