
CUIDE VOCÊ MESMO DO SEU LIXO

O que é Lixeira Viva?
Lixeira  Viva  é  uma  ferramenta  para  o  manejo 

responsável  do lixo doméstico.  Trata-se de um sistema de 
transformação do lixo orgânico em fertilizante. Ela reproduz 
em  caixas  aquilo  que  as  minhocas  fazem  na  natureza, 
alimentando-se  dos  restos  de  materiais  orgânicos 
transformando-os em húmus, um material extremamente rico em nutrientes para o solo e as plantas.

Por que ter uma Lixeira Viva?
Cuidar do lixo de toda uma população tem sido um dos maiores desafios das grandes cidades.  

Isso porque tudo o que é grande se torna mais complicado de se resolver. A idéia da Lixeira Viva é a  
de  que  se  cada  pessoa  se  responsabilizar  pelo  processamento  do  seu  lixo  orgânico,  poderemos 
diminuir o impacto que os grandes aterros sanitários causam na natureza e ainda transformar algo 
extremamente ruim (lixo) em algo bom (adubo).

É possível ter uma Lixeira Viva dentro de casa?
Sim. Ela não produz mal cheiro e não atrai insetos. Quando pensamos em lixo, pensamos em 

moscas,  ratos  e  mau  cheiro.  Isso  ocorre  quando  não  há  equilíbrio  entre  o  lixo,  os  organismos 
decompositores  e  o ar.  A Lixeira  Viva provê um ambiente para que esse equilíbrio  ocorra  e  não 
produza incômodos.

Como funciona uma Lixeira Viva? 
A Lixeira Viva é composta de três caixas plásticas empilhadas. A primeira (de baixo para cima) 

para a coleta do líquido excedente da decomposição e outras duas para acondicionamento da matéria 
orgânica. A caixa 2 é onde se inicia o processo. Coloca-se o lixo produzido diariamente até que esteja 
completamente  cheia.  Desde  a  primeira  carga  as  minhocas  já  estarão  processando  o  material. 
Completada a caixa 2, passa-se a colocar o lixo na caixa 3. Depois de 50 dias, praticamente todo o 
material que estava na caixa 2 estará processado e as minhocas terão migrado para a caixa 3 atrás de 
mais alimento. Então retira-se aquele adubo e a caixa que agora está vazia vai para a posição 3.Na 
caixa 1 fica depositado o líquido excedente da decomposição, que pode ser retirado pela torneira e 
utilizado na rega das plantas.

LV 26:  processa 15 litros de lixo por mês (aproximadamente 8 lixeiras de cozinha)
Dimensão: 35x50x64 cm
R$ 128,00

LV 38 processa 25 litros de lixo por mês (aproximadamente 14 lixeiras de 
cozinha)
Dimensão: 36x55x80
R$ 178,00
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