
Certamente você já deve ter ouvido falar que a 
borra resultante daquele cafezinho, ou cascas 
de certos alimentos podem ser utilizados como 
adubo para as plantas. Mas, para que servem? 
Qualquer planta pode receber esse tipo de 
adubo? É só colocar diretamente sobre a terra? 
  
Falta de vitalidade das plantas, amarelamento, 
crescimento fraco, flores que não floram, árvo-
res frutíferas que não dão frutos, são todos 
sinais de que sua planta precisa de adubo, o 
adubo será o responsável por fornecer os 
nutrientes necessários para manter suas plan-
tas saudáveis. 

No mercado, existem várias versões de adubo, 
em forma de pastilha, granulados, farelados, 
líquidos prontos para uso ou concentrados e tem 
também uma variedade dos adubos orgânicos, a 
exemplo do composto, farinha de osso queima-
do, esterco de animais, húmus de minhoca, 
biofertilizantes, dentre outros. 

Cada adubo tem uma concentração específica 
de macro e micronutrientes, e é necessário 
identificar qual é o nutriente específico que sua 
planta necessita. Calma! Não é um bicho de sete 
cabeças fazer essa identificação, principalmen-
te se você está lidando com uma hortinha feita 
em casa. 

ADUBAÇÃO CASEIRA: 
SOLUÇÕES PASSO A PASSO 
PARA MANTER SUA HORTA 
SEMPRE VIVA

Os três minerais mais importantes para o 
desenvolvimento das plantas, os chamados 
macronutrientes, são o nitrogênio, o fósforo e 
o potássio. 

O nitrogênio (N) é o nutriente que as plantas 
precisam em maior quantidade, por isso, não é à 
toa que ele é a primeira sigla dos adubos do tipo 
NPK. Esse mineral é o responsável por dar a cor 
verde-escura às folhas e contribuir para o seu 
rápido crescimento. 

É fácil perceber a falta ou insuficiência de nitro-

gênio nas plantas. O seu crescimento é retardado 
e folhas mais velhas começam a amarelar por 
inteiro, incluindo as nervuras, e depois caem. 
Folhas mais novas permanecem verdes, mas se 
não adicionado esse mineral ao solo, com o 
tempo toda a planta apresentará esses sintomas. 

Dos adubos orgânicos com maior concentração 
de nitrogênio podemos citar o húmus de minho-
ca, o esterco de curral e a torta de mamona. 

Se preferir adquirir o adubo em outras versões no 
mercado, escolha o que tem a maior concentra-
ção de nitrogênio, o “N” no rótulo, se o adubo for 
do tipo NPK. É só identificar os números que 
correspondem ao primeiro dos três da sigla, se 
for o de maior valor, quer dizer que aquele adubo 
tem maior concentração de nitrogênio em 
relação aos demais compostos.  

Não exagere também na quantidade de nitrogê-
nio, olhe sempre as recomendações dos rótulos 
das embalagens antes da aplicação, porque 
nitrogênio demais também faz mal. 

Mas, continue a leitura que ao final vamos te 
ensinar a fazer um adubo com matéria orgânica 
que você provavelmente descarta diariamente 
em casa. 

Passando para o segundo mineral de maior 
importância para as plantas vamos falar agora do 
fósforo, o “P” da sigla dos adubos do tipo NPK. 
Voltando um pouquinho nas aulas de química, 
relembrando a nossa tabela periódica, o fósforo 
utiliza essa sigla porque tem origem no latim 
phosphorus. Esse vai ser o mineral responsável 
pela formação e crescimento das raízes, semen-
tes e aumento na produção das flores e frutos, 
sem ele as plantas não conseguem fazer nada 
disso, ficam paradas. 

Folhas vermelhas ou roxas são normalmente 
sintomas da ausência ou deficiência desse mine-

ral. Se notou uma coloração estranha, fósforo 
nelas! 

O fósforo vai estar presente tanto nos adubos do 
tipo NPK (o correspondente à sigla “P”) quanto 
nos orgânicos, como a farinha de osso queima-
do ou do substrato que já vem com bastante 
fósforo.  

Por fim, o terceiro componente mais importante 
dos adubos é o potássio o “K” do NPK, que 
novamente vem do latim kalium. 

Suas plantas estão doentes? Apareceu pinta, 
mancha, lagarta, formiga, pulgão, cochonilha, 
ácaro...?  É falta de potássio! Esse mineral é o 
responsável por dar mais vigor às plantas, 
aumentando sua resistência contra pragas e 
doenças. Sua deficiência vai, então, tornar lento 
o crescimento, afilando as folhas novas e ama-
relando das bordas para o centro as folhas mais 
velhas, tornando-se com o tempo amarronzadas 
e necrosadas. 

Dos adubos do tipo NPK escolha o que tiver o 
terceiro maior número e nos adubos orgânicos o 
mais rico em potássio é a farinha de osso e as 
cinzas (da churrasqueira mesmo). 

Faltou potássio, espalhe 1 vez por mês um 
pouco de cinzas na terra e regue, será um ótimo 
complemento de potássio para suas plantas.  

Outros macronutrientes são o cálcio (Ca); mag-
nésio (Mg) e enxofre (S) e os micronutrientes, 
mas não menos importantes, são o zinco (Zn); 
boro (B); molibdênio (Mo); cobre (Cu); ferro (Fe) e 
manganês (Mn).

As ilustrações a seguir irão te ajudar na identifi-
cação das principais deficiências de nutrientes:     

Mas, e a borra de café que falamos no início? A 
famosa borra de café é uma excelente fonte de 
matéria orgânica, possuindo na sua composição 
o queridinho nitrogênio, que como você já sabe, 
é um dos principais componentes do solo e o 
mais consumido pelos vegetais. Junto com a 
borra, ficam alguns componentes que não são 
solúveis em água, como óleos essenciais e algu-
mas gorduras, além da presença de carbono, 
que é importante para o aumento da quantidade 
de matéria orgânica da terra. 

Esses óleos essenciais também tem um efeito 
antimicrobiano, que ajuda a inibir o crescimento 
de alguns fungos que atingem as raízes e plan-
tas em geral, além de inibir o crescimento de 
plantas daninhas. Para a utilização da borra de 
café para esse fim específico, como fungicida, 
basta polvilhar uma pequena quantidade da 
borra já fria e seca de forma homogênea sobre a 
terra e regar, o que chamamos de cobertura 
morta (Mulching /Mulch).     

Essa cobertura não pode passar de 2 centíme-
tros, caso contrário, você acabará criando uma 
camada muito compactada na terra, que poderá 
dificultar a irrigação, prejudicando a planta. 

Atenção! Algumas plantas não reagem bem à 
borra de café, como é o caso da mostarda-folha 
e da alfafa. Vale observar após a aplicação 
dessa camada se sua planta está indo bem ou 
não, qualquer efeito não benéfico é só suspen-
der o uso retirando o excesso que encontrar na 
terra.  

Já como adubo, uma das principais formas de 
se usar a borra de café é a sua aplicação na  
composteira, mas poucas pessoas tem uma 
composteira em casa e a nossa intenção é te 
ajudar a produzir um adubo da forma mais 
simples possível, com materiais que você tem 
em casa, sem demandar muita técnica. 

Para isso, vamos transformar a borra de café 
(fonte de nitrogênio) em um composto orgânico 
com a adição de outros 2 ingredientes que você 
descarta frequentemente em casa, as cascas de 
banana (fonte de potássio e fósforo) e cascas de 
ovos (fonte de cálcio, magnésio e potássio), ou 
seja, vamos fazer um adubo “NPK caseiro”. 

Vamos ao passo a passo? 
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1º PASSO: PREPARANDO OS MATERIAIS

Separe a borra dos seus cafezinhos, cascas de 
ovos (brancos ou vermelhos) e cascas de 
banana, qualquer uma. 

Tudo deve estar bem seco, então espalhe esses 
ingredientes em uma assadeira ou qualquer 
outro recipiente plano e deixem expostos ao sol 
por 2 a 3 dias, até que tudo fique bem durinho, 
lembre-se de lavar as cascas de ovos antes para 
retirar os restos dos resíduos da clara. 

2º PASSO: TRITURAR 

Com tudo seco, triture separadamente as 
cascas de ovos e bananas com a ajuda do liqui-
dificador ou processador, até tudo virar um 
espécie de farelo ou pó. Não adicione água, tudo 
deve ser batido seco.   

Aguarde alguns segundos antes de abrir a 
tampa do recipiente em que triturou as cascas 
de ovos, para baixar a pó e não se espalhar pela 
casa. 

3ª PASSO: MISTURAR 

Junte a borra com as cascas trituradas, tudo em 
partes iguais, misture bem para que tudo fique 
homogêneo, molhe com uma pouco de água e 

coloque no quintal ou outro local que tenha 
exposição solar, aguardando por volta de 5 
meses, o importante é manter o material bem 
misturado e sempre úmido, mas não encharca-
do, após esse período, a matéria já estará 
decomposta, podendo ser utilizada em vasos e 
jardins. 

Importante esclarecer que se adicionado ao solo 
antes desse período, o material não vai estar 
decomposto, ou seja, não vai liberar de imediato 
os nutrientes para devida absorção do solo, por 
isso, o importante é se programar, ao adquirir 
um vasinho de hortaliças, por exemplo, o solo 
originário já terá esses nutrientes, quando for 
necessário nutrir novamente as suas plantas o 
seu adubo caseiro já estará pronto.  

4º PASSO: COMO UTILIZAR 

Você pode utilizar metade desse composto com 
a mesma metade de terra para fazer os seus 
vasinhos ou adicionar à terra de vasos já planta-
dos quando identificar a ausência de nutrientes, 
colocando em prática o que você acabou de 
aprender. 

É lixo virando adubo! 



Certamente você já deve ter ouvido falar que a 
borra resultante daquele cafezinho, ou cascas 
de certos alimentos podem ser utilizados como 
adubo para as plantas. Mas, para que servem? 
Qualquer planta pode receber esse tipo de 
adubo? É só colocar diretamente sobre a terra? 
  
Falta de vitalidade das plantas, amarelamento, 
crescimento fraco, flores que não floram, árvo-
res frutíferas que não dão frutos, são todos 
sinais de que sua planta precisa de adubo, o 
adubo será o responsável por fornecer os 
nutrientes necessários para manter suas plan-
tas saudáveis. 

No mercado, existem várias versões de adubo, 
em forma de pastilha, granulados, farelados, 
líquidos prontos para uso ou concentrados e tem 
também uma variedade dos adubos orgânicos, a 
exemplo do composto, farinha de osso queima-
do, esterco de animais, húmus de minhoca, 
biofertilizantes, dentre outros. 

Cada adubo tem uma concentração específica 
de macro e micronutrientes, e é necessário 
identificar qual é o nutriente específico que sua 
planta necessita. Calma! Não é um bicho de sete 
cabeças fazer essa identificação, principalmen-
te se você está lidando com uma hortinha feita 
em casa. 

Os três minerais mais importantes para o 
desenvolvimento das plantas, os chamados 
macronutrientes, são o nitrogênio, o fósforo e 
o potássio. 

O nitrogênio (N) é o nutriente que as plantas 
precisam em maior quantidade, por isso, não é à 
toa que ele é a primeira sigla dos adubos do tipo 
NPK. Esse mineral é o responsável por dar a cor 
verde-escura às folhas e contribuir para o seu 
rápido crescimento. 

É fácil perceber a falta ou insuficiência de nitro-

gênio nas plantas. O seu crescimento é retardado 
e folhas mais velhas começam a amarelar por 
inteiro, incluindo as nervuras, e depois caem. 
Folhas mais novas permanecem verdes, mas se 
não adicionado esse mineral ao solo, com o 
tempo toda a planta apresentará esses sintomas. 

Dos adubos orgânicos com maior concentração 
de nitrogênio podemos citar o húmus de minho-
ca, o esterco de curral e a torta de mamona. 

Se preferir adquirir o adubo em outras versões no 
mercado, escolha o que tem a maior concentra-
ção de nitrogênio, o “N” no rótulo, se o adubo for 
do tipo NPK. É só identificar os números que 
correspondem ao primeiro dos três da sigla, se 
for o de maior valor, quer dizer que aquele adubo 
tem maior concentração de nitrogênio em 
relação aos demais compostos.  

Não exagere também na quantidade de nitrogê-
nio, olhe sempre as recomendações dos rótulos 
das embalagens antes da aplicação, porque 
nitrogênio demais também faz mal. 

Mas, continue a leitura que ao final vamos te 
ensinar a fazer um adubo com matéria orgânica 
que você provavelmente descarta diariamente 
em casa. 

Passando para o segundo mineral de maior 
importância para as plantas vamos falar agora do 
fósforo, o “P” da sigla dos adubos do tipo NPK. 
Voltando um pouquinho nas aulas de química, 
relembrando a nossa tabela periódica, o fósforo 
utiliza essa sigla porque tem origem no latim 
phosphorus. Esse vai ser o mineral responsável 
pela formação e crescimento das raízes, semen-
tes e aumento na produção das flores e frutos, 
sem ele as plantas não conseguem fazer nada 
disso, ficam paradas. 

Folhas vermelhas ou roxas são normalmente 
sintomas da ausência ou deficiência desse mine-

ral. Se notou uma coloração estranha, fósforo 
nelas! 

O fósforo vai estar presente tanto nos adubos do 
tipo NPK (o correspondente à sigla “P”) quanto 
nos orgânicos, como a farinha de osso queima-
do ou do substrato que já vem com bastante 
fósforo.  

Por fim, o terceiro componente mais importante 
dos adubos é o potássio o “K” do NPK, que 
novamente vem do latim kalium. 

Suas plantas estão doentes? Apareceu pinta, 
mancha, lagarta, formiga, pulgão, cochonilha, 
ácaro...?  É falta de potássio! Esse mineral é o 
responsável por dar mais vigor às plantas, 
aumentando sua resistência contra pragas e 
doenças. Sua deficiência vai, então, tornar lento 
o crescimento, afilando as folhas novas e ama-
relando das bordas para o centro as folhas mais 
velhas, tornando-se com o tempo amarronzadas 
e necrosadas. 

Dos adubos do tipo NPK escolha o que tiver o 
terceiro maior número e nos adubos orgânicos o 
mais rico em potássio é a farinha de osso e as 
cinzas (da churrasqueira mesmo). 

Faltou potássio, espalhe 1 vez por mês um 
pouco de cinzas na terra e regue, será um ótimo 
complemento de potássio para suas plantas.  

Outros macronutrientes são o cálcio (Ca); mag-
nésio (Mg) e enxofre (S) e os micronutrientes, 
mas não menos importantes, são o zinco (Zn); 
boro (B); molibdênio (Mo); cobre (Cu); ferro (Fe) e 
manganês (Mn).

As ilustrações a seguir irão te ajudar na identifi-
cação das principais deficiências de nutrientes:     

Mas, e a borra de café que falamos no início? A 
famosa borra de café é uma excelente fonte de 
matéria orgânica, possuindo na sua composição 
o queridinho nitrogênio, que como você já sabe, 
é um dos principais componentes do solo e o 
mais consumido pelos vegetais. Junto com a 
borra, ficam alguns componentes que não são 
solúveis em água, como óleos essenciais e algu-
mas gorduras, além da presença de carbono, 
que é importante para o aumento da quantidade 
de matéria orgânica da terra. 

Esses óleos essenciais também tem um efeito 
antimicrobiano, que ajuda a inibir o crescimento 
de alguns fungos que atingem as raízes e plan-
tas em geral, além de inibir o crescimento de 
plantas daninhas. Para a utilização da borra de 
café para esse fim específico, como fungicida, 
basta polvilhar uma pequena quantidade da 
borra já fria e seca de forma homogênea sobre a 
terra e regar, o que chamamos de cobertura 
morta (Mulching /Mulch).     

Essa cobertura não pode passar de 2 centíme-
tros, caso contrário, você acabará criando uma 
camada muito compactada na terra, que poderá 
dificultar a irrigação, prejudicando a planta. 

Atenção! Algumas plantas não reagem bem à 
borra de café, como é o caso da mostarda-folha 
e da alfafa. Vale observar após a aplicação 
dessa camada se sua planta está indo bem ou 
não, qualquer efeito não benéfico é só suspen-
der o uso retirando o excesso que encontrar na 
terra.  

Já como adubo, uma das principais formas de 
se usar a borra de café é a sua aplicação na  
composteira, mas poucas pessoas tem uma 
composteira em casa e a nossa intenção é te 
ajudar a produzir um adubo da forma mais 
simples possível, com materiais que você tem 
em casa, sem demandar muita técnica. 

Para isso, vamos transformar a borra de café 
(fonte de nitrogênio) em um composto orgânico 
com a adição de outros 2 ingredientes que você 
descarta frequentemente em casa, as cascas de 
banana (fonte de potássio e fósforo) e cascas de 
ovos (fonte de cálcio, magnésio e potássio), ou 
seja, vamos fazer um adubo “NPK caseiro”. 

Vamos ao passo a passo? 

1º PASSO: PREPARANDO OS MATERIAIS

Separe a borra dos seus cafezinhos, cascas de 
ovos (brancos ou vermelhos) e cascas de 
banana, qualquer uma. 

Tudo deve estar bem seco, então espalhe esses 
ingredientes em uma assadeira ou qualquer 
outro recipiente plano e deixem expostos ao sol 
por 2 a 3 dias, até que tudo fique bem durinho, 
lembre-se de lavar as cascas de ovos antes para 
retirar os restos dos resíduos da clara. 

2º PASSO: TRITURAR 

Com tudo seco, triture separadamente as 
cascas de ovos e bananas com a ajuda do liqui-
dificador ou processador, até tudo virar um 
espécie de farelo ou pó. Não adicione água, tudo 
deve ser batido seco.   

Aguarde alguns segundos antes de abrir a 
tampa do recipiente em que triturou as cascas 
de ovos, para baixar a pó e não se espalhar pela 
casa. 

3ª PASSO: MISTURAR 

Junte a borra com as cascas trituradas, tudo em 
partes iguais, misture bem para que tudo fique 
homogêneo, molhe com uma pouco de água e 

coloque no quintal ou outro local que tenha 
exposição solar, aguardando por volta de 5 
meses, o importante é manter o material bem 
misturado e sempre úmido, mas não encharca-
do, após esse período, a matéria já estará 
decomposta, podendo ser utilizada em vasos e 
jardins. 

Importante esclarecer que se adicionado ao solo 
antes desse período, o material não vai estar 
decomposto, ou seja, não vai liberar de imediato 
os nutrientes para devida absorção do solo, por 
isso, o importante é se programar, ao adquirir 
um vasinho de hortaliças, por exemplo, o solo 
originário já terá esses nutrientes, quando for 
necessário nutrir novamente as suas plantas o 
seu adubo caseiro já estará pronto.  

4º PASSO: COMO UTILIZAR 

Você pode utilizar metade desse composto com 
a mesma metade de terra para fazer os seus 
vasinhos ou adicionar à terra de vasos já planta-
dos quando identificar a ausência de nutrientes, 
colocando em prática o que você acabou de 
aprender. 

É lixo virando adubo! 
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ADUBAÇÃO CASEIRA: SOLUÇÕES PASSO A PASSO PARA MANTER SUA HORTA SEMPRE VIVA



Certamente você já deve ter ouvido falar que a 
borra resultante daquele cafezinho, ou cascas 
de certos alimentos podem ser utilizados como 
adubo para as plantas. Mas, para que servem? 
Qualquer planta pode receber esse tipo de 
adubo? É só colocar diretamente sobre a terra? 
  
Falta de vitalidade das plantas, amarelamento, 
crescimento fraco, flores que não floram, árvo-
res frutíferas que não dão frutos, são todos 
sinais de que sua planta precisa de adubo, o 
adubo será o responsável por fornecer os 
nutrientes necessários para manter suas plan-
tas saudáveis. 

No mercado, existem várias versões de adubo, 
em forma de pastilha, granulados, farelados, 
líquidos prontos para uso ou concentrados e tem 
também uma variedade dos adubos orgânicos, a 
exemplo do composto, farinha de osso queima-
do, esterco de animais, húmus de minhoca, 
biofertilizantes, dentre outros. 

Cada adubo tem uma concentração específica 
de macro e micronutrientes, e é necessário 
identificar qual é o nutriente específico que sua 
planta necessita. Calma! Não é um bicho de sete 
cabeças fazer essa identificação, principalmen-
te se você está lidando com uma hortinha feita 
em casa. 

Os três minerais mais importantes para o 
desenvolvimento das plantas, os chamados 
macronutrientes, são o nitrogênio, o fósforo e 
o potássio. 

O nitrogênio (N) é o nutriente que as plantas 
precisam em maior quantidade, por isso, não é à 
toa que ele é a primeira sigla dos adubos do tipo 
NPK. Esse mineral é o responsável por dar a cor 
verde-escura às folhas e contribuir para o seu 
rápido crescimento. 

É fácil perceber a falta ou insuficiência de nitro-

gênio nas plantas. O seu crescimento é retardado 
e folhas mais velhas começam a amarelar por 
inteiro, incluindo as nervuras, e depois caem. 
Folhas mais novas permanecem verdes, mas se 
não adicionado esse mineral ao solo, com o 
tempo toda a planta apresentará esses sintomas. 

Dos adubos orgânicos com maior concentração 
de nitrogênio podemos citar o húmus de minho-
ca, o esterco de curral e a torta de mamona. 

Se preferir adquirir o adubo em outras versões no 
mercado, escolha o que tem a maior concentra-
ção de nitrogênio, o “N” no rótulo, se o adubo for 
do tipo NPK. É só identificar os números que 
correspondem ao primeiro dos três da sigla, se 
for o de maior valor, quer dizer que aquele adubo 
tem maior concentração de nitrogênio em 
relação aos demais compostos.  

Não exagere também na quantidade de nitrogê-
nio, olhe sempre as recomendações dos rótulos 
das embalagens antes da aplicação, porque 
nitrogênio demais também faz mal. 

Mas, continue a leitura que ao final vamos te 
ensinar a fazer um adubo com matéria orgânica 
que você provavelmente descarta diariamente 
em casa. 

Passando para o segundo mineral de maior 
importância para as plantas vamos falar agora do 
fósforo, o “P” da sigla dos adubos do tipo NPK. 
Voltando um pouquinho nas aulas de química, 
relembrando a nossa tabela periódica, o fósforo 
utiliza essa sigla porque tem origem no latim 
phosphorus. Esse vai ser o mineral responsável 
pela formação e crescimento das raízes, semen-
tes e aumento na produção das flores e frutos, 
sem ele as plantas não conseguem fazer nada 
disso, ficam paradas. 

Folhas vermelhas ou roxas são normalmente 
sintomas da ausência ou deficiência desse mine-

ral. Se notou uma coloração estranha, fósforo 
nelas! 

O fósforo vai estar presente tanto nos adubos do 
tipo NPK (o correspondente à sigla “P”) quanto 
nos orgânicos, como a farinha de osso queima-
do ou do substrato que já vem com bastante 
fósforo.  

Por fim, o terceiro componente mais importante 
dos adubos é o potássio o “K” do NPK, que 
novamente vem do latim kalium. 

Suas plantas estão doentes? Apareceu pinta, 
mancha, lagarta, formiga, pulgão, cochonilha, 
ácaro...?  É falta de potássio! Esse mineral é o 
responsável por dar mais vigor às plantas, 
aumentando sua resistência contra pragas e 
doenças. Sua deficiência vai, então, tornar lento 
o crescimento, afilando as folhas novas e ama-
relando das bordas para o centro as folhas mais 
velhas, tornando-se com o tempo amarronzadas 
e necrosadas. 

Dos adubos do tipo NPK escolha o que tiver o 
terceiro maior número e nos adubos orgânicos o 
mais rico em potássio é a farinha de osso e as 
cinzas (da churrasqueira mesmo). 

Faltou potássio, espalhe 1 vez por mês um 
pouco de cinzas na terra e regue, será um ótimo 
complemento de potássio para suas plantas.  

Outros macronutrientes são o cálcio (Ca); mag-
nésio (Mg) e enxofre (S) e os micronutrientes, 
mas não menos importantes, são o zinco (Zn); 
boro (B); molibdênio (Mo); cobre (Cu); ferro (Fe) e 
manganês (Mn).

As ilustrações a seguir irão te ajudar na identifi-
cação das principais deficiências de nutrientes:     

Mas, e a borra de café que falamos no início? A 
famosa borra de café é uma excelente fonte de 
matéria orgânica, possuindo na sua composição 
o queridinho nitrogênio, que como você já sabe, 
é um dos principais componentes do solo e o 
mais consumido pelos vegetais. Junto com a 
borra, ficam alguns componentes que não são 
solúveis em água, como óleos essenciais e algu-
mas gorduras, além da presença de carbono, 
que é importante para o aumento da quantidade 
de matéria orgânica da terra. 

Esses óleos essenciais também tem um efeito 
antimicrobiano, que ajuda a inibir o crescimento 
de alguns fungos que atingem as raízes e plan-
tas em geral, além de inibir o crescimento de 
plantas daninhas. Para a utilização da borra de 
café para esse fim específico, como fungicida, 
basta polvilhar uma pequena quantidade da 
borra já fria e seca de forma homogênea sobre a 
terra e regar, o que chamamos de cobertura 
morta (Mulching /Mulch).     

Essa cobertura não pode passar de 2 centíme-
tros, caso contrário, você acabará criando uma 
camada muito compactada na terra, que poderá 
dificultar a irrigação, prejudicando a planta. 

Atenção! Algumas plantas não reagem bem à 
borra de café, como é o caso da mostarda-folha 
e da alfafa. Vale observar após a aplicação 
dessa camada se sua planta está indo bem ou 
não, qualquer efeito não benéfico é só suspen-
der o uso retirando o excesso que encontrar na 
terra.  

Já como adubo, uma das principais formas de 
se usar a borra de café é a sua aplicação na  
composteira, mas poucas pessoas tem uma 
composteira em casa e a nossa intenção é te 
ajudar a produzir um adubo da forma mais 
simples possível, com materiais que você tem 
em casa, sem demandar muita técnica. 

Para isso, vamos transformar a borra de café 
(fonte de nitrogênio) em um composto orgânico 
com a adição de outros 2 ingredientes que você 
descarta frequentemente em casa, as cascas de 
banana (fonte de potássio e fósforo) e cascas de 
ovos (fonte de cálcio, magnésio e potássio), ou 
seja, vamos fazer um adubo “NPK caseiro”. 

Vamos ao passo a passo? 

1º PASSO: PREPARANDO OS MATERIAIS

Separe a borra dos seus cafezinhos, cascas de 
ovos (brancos ou vermelhos) e cascas de 
banana, qualquer uma. 

Tudo deve estar bem seco, então espalhe esses 
ingredientes em uma assadeira ou qualquer 
outro recipiente plano e deixem expostos ao sol 
por 2 a 3 dias, até que tudo fique bem durinho, 
lembre-se de lavar as cascas de ovos antes para 
retirar os restos dos resíduos da clara. 

2º PASSO: TRITURAR 

Com tudo seco, triture separadamente as 
cascas de ovos e bananas com a ajuda do liqui-
dificador ou processador, até tudo virar um 
espécie de farelo ou pó. Não adicione água, tudo 
deve ser batido seco.   

Aguarde alguns segundos antes de abrir a 
tampa do recipiente em que triturou as cascas 
de ovos, para baixar a pó e não se espalhar pela 
casa. 

3ª PASSO: MISTURAR 

Junte a borra com as cascas trituradas, tudo em 
partes iguais, misture bem para que tudo fique 
homogêneo, molhe com uma pouco de água e 

Fonte das imagens: Pinterest 

coloque no quintal ou outro local que tenha 
exposição solar, aguardando por volta de 5 
meses, o importante é manter o material bem 
misturado e sempre úmido, mas não encharca-
do, após esse período, a matéria já estará 
decomposta, podendo ser utilizada em vasos e 
jardins. 

Importante esclarecer que se adicionado ao solo 
antes desse período, o material não vai estar 
decomposto, ou seja, não vai liberar de imediato 
os nutrientes para devida absorção do solo, por 
isso, o importante é se programar, ao adquirir 
um vasinho de hortaliças, por exemplo, o solo 
originário já terá esses nutrientes, quando for 
necessário nutrir novamente as suas plantas o 
seu adubo caseiro já estará pronto.  

4º PASSO: COMO UTILIZAR 

Você pode utilizar metade desse composto com 
a mesma metade de terra para fazer os seus 
vasinhos ou adicionar à terra de vasos já planta-
dos quando identificar a ausência de nutrientes, 
colocando em prática o que você acabou de 
aprender. 

É lixo virando adubo! 
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Certamente você já deve ter ouvido falar que a 
borra resultante daquele cafezinho, ou cascas 
de certos alimentos podem ser utilizados como 
adubo para as plantas. Mas, para que servem? 
Qualquer planta pode receber esse tipo de 
adubo? É só colocar diretamente sobre a terra? 
  
Falta de vitalidade das plantas, amarelamento, 
crescimento fraco, flores que não floram, árvo-
res frutíferas que não dão frutos, são todos 
sinais de que sua planta precisa de adubo, o 
adubo será o responsável por fornecer os 
nutrientes necessários para manter suas plan-
tas saudáveis. 

No mercado, existem várias versões de adubo, 
em forma de pastilha, granulados, farelados, 
líquidos prontos para uso ou concentrados e tem 
também uma variedade dos adubos orgânicos, a 
exemplo do composto, farinha de osso queima-
do, esterco de animais, húmus de minhoca, 
biofertilizantes, dentre outros. 

Cada adubo tem uma concentração específica 
de macro e micronutrientes, e é necessário 
identificar qual é o nutriente específico que sua 
planta necessita. Calma! Não é um bicho de sete 
cabeças fazer essa identificação, principalmen-
te se você está lidando com uma hortinha feita 
em casa. 

Os três minerais mais importantes para o 
desenvolvimento das plantas, os chamados 
macronutrientes, são o nitrogênio, o fósforo e 
o potássio. 

O nitrogênio (N) é o nutriente que as plantas 
precisam em maior quantidade, por isso, não é à 
toa que ele é a primeira sigla dos adubos do tipo 
NPK. Esse mineral é o responsável por dar a cor 
verde-escura às folhas e contribuir para o seu 
rápido crescimento. 

É fácil perceber a falta ou insuficiência de nitro-

gênio nas plantas. O seu crescimento é retardado 
e folhas mais velhas começam a amarelar por 
inteiro, incluindo as nervuras, e depois caem. 
Folhas mais novas permanecem verdes, mas se 
não adicionado esse mineral ao solo, com o 
tempo toda a planta apresentará esses sintomas. 

Dos adubos orgânicos com maior concentração 
de nitrogênio podemos citar o húmus de minho-
ca, o esterco de curral e a torta de mamona. 

Se preferir adquirir o adubo em outras versões no 
mercado, escolha o que tem a maior concentra-
ção de nitrogênio, o “N” no rótulo, se o adubo for 
do tipo NPK. É só identificar os números que 
correspondem ao primeiro dos três da sigla, se 
for o de maior valor, quer dizer que aquele adubo 
tem maior concentração de nitrogênio em 
relação aos demais compostos.  

Não exagere também na quantidade de nitrogê-
nio, olhe sempre as recomendações dos rótulos 
das embalagens antes da aplicação, porque 
nitrogênio demais também faz mal. 

Mas, continue a leitura que ao final vamos te 
ensinar a fazer um adubo com matéria orgânica 
que você provavelmente descarta diariamente 
em casa. 

Passando para o segundo mineral de maior 
importância para as plantas vamos falar agora do 
fósforo, o “P” da sigla dos adubos do tipo NPK. 
Voltando um pouquinho nas aulas de química, 
relembrando a nossa tabela periódica, o fósforo 
utiliza essa sigla porque tem origem no latim 
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pela formação e crescimento das raízes, semen-
tes e aumento na produção das flores e frutos, 
sem ele as plantas não conseguem fazer nada 
disso, ficam paradas. 
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sintomas da ausência ou deficiência desse mine-

ral. Se notou uma coloração estranha, fósforo 
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tipo NPK (o correspondente à sigla “P”) quanto 
nos orgânicos, como a farinha de osso queima-
do ou do substrato que já vem com bastante 
fósforo.  
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doenças. Sua deficiência vai, então, tornar lento 
o crescimento, afilando as folhas novas e ama-
relando das bordas para o centro as folhas mais 
velhas, tornando-se com o tempo amarronzadas 
e necrosadas. 
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mais rico em potássio é a farinha de osso e as 
cinzas (da churrasqueira mesmo). 
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pouco de cinzas na terra e regue, será um ótimo 
complemento de potássio para suas plantas.  

Outros macronutrientes são o cálcio (Ca); mag-
nésio (Mg) e enxofre (S) e os micronutrientes, 
mas não menos importantes, são o zinco (Zn); 
boro (B); molibdênio (Mo); cobre (Cu); ferro (Fe) e 
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As ilustrações a seguir irão te ajudar na identifi-
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tas em geral, além de inibir o crescimento de 
plantas daninhas. Para a utilização da borra de 
café para esse fim específico, como fungicida, 
basta polvilhar uma pequena quantidade da 
borra já fria e seca de forma homogênea sobre a 
terra e regar, o que chamamos de cobertura 
morta (Mulching /Mulch).     

Essa cobertura não pode passar de 2 centíme-
tros, caso contrário, você acabará criando uma 
camada muito compactada na terra, que poderá 
dificultar a irrigação, prejudicando a planta. 

Atenção! Algumas plantas não reagem bem à 
borra de café, como é o caso da mostarda-folha 
e da alfafa. Vale observar após a aplicação 
dessa camada se sua planta está indo bem ou 
não, qualquer efeito não benéfico é só suspen-
der o uso retirando o excesso que encontrar na 
terra.  

Já como adubo, uma das principais formas de 
se usar a borra de café é a sua aplicação na  
composteira, mas poucas pessoas tem uma 
composteira em casa e a nossa intenção é te 
ajudar a produzir um adubo da forma mais 
simples possível, com materiais que você tem 
em casa, sem demandar muita técnica. 

Para isso, vamos transformar a borra de café 
(fonte de nitrogênio) em um composto orgânico 
com a adição de outros 2 ingredientes que você 
descarta frequentemente em casa, as cascas de 
banana (fonte de potássio e fósforo) e cascas de 
ovos (fonte de cálcio, magnésio e potássio), ou 
seja, vamos fazer um adubo “NPK caseiro”. 

Vamos ao passo a passo? 

1º PASSO: PREPARANDO OS MATERIAIS

Separe a borra dos seus cafezinhos, cascas de 
ovos (brancos ou vermelhos) e cascas de 
banana, qualquer uma. 

Tudo deve estar bem seco, então espalhe esses 
ingredientes em uma assadeira ou qualquer 
outro recipiente plano e deixem expostos ao sol 
por 2 a 3 dias, até que tudo fique bem durinho, 
lembre-se de lavar as cascas de ovos antes para 
retirar os restos dos resíduos da clara. 

2º PASSO: TRITURAR 

Com tudo seco, triture separadamente as 
cascas de ovos e bananas com a ajuda do liqui-
dificador ou processador, até tudo virar um 
espécie de farelo ou pó. Não adicione água, tudo 
deve ser batido seco.   

Aguarde alguns segundos antes de abrir a 
tampa do recipiente em que triturou as cascas 
de ovos, para baixar a pó e não se espalhar pela 
casa. 

3ª PASSO: MISTURAR 

Junte a borra com as cascas trituradas, tudo em 
partes iguais, misture bem para que tudo fique 
homogêneo, molhe com uma pouco de água e 

coloque no quintal ou outro local que tenha 
exposição solar, aguardando por volta de 5 
meses, o importante é manter o material bem 
misturado e sempre úmido, mas não encharca-
do, após esse período, a matéria já estará 
decomposta, podendo ser utilizada em vasos e 
jardins. 

Importante esclarecer que se adicionado ao solo 
antes desse período, o material não vai estar 
decomposto, ou seja, não vai liberar de imediato 
os nutrientes para devida absorção do solo, por 
isso, o importante é se programar, ao adquirir 
um vasinho de hortaliças, por exemplo, o solo 
originário já terá esses nutrientes, quando for 
necessário nutrir novamente as suas plantas o 
seu adubo caseiro já estará pronto.  

4º PASSO: COMO UTILIZAR 

Você pode utilizar metade desse composto com 
a mesma metade de terra para fazer os seus 
vasinhos ou adicionar à terra de vasos já planta-
dos quando identificar a ausência de nutrientes, 
colocando em prática o que você acabou de 
aprender. 

É lixo virando adubo! 
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