
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUIA DA 
COMPOSTAGEM 

 
 

A LONTRINHA 
RECICLADORA 

apresenta… 
 



 INTRODUÇÃO 
 

A recolha selectiva e a reciclagem dos resíduos que produzimos em casa 
tem vindo a aumentar e a banalizar-se. Conseguimos assim reduzir a 
quantidade de resíduos enviados para aterro sanitário e poupar energia, 
água e matéria-prima. No entanto, grande parte dos resíduos que 
produzimos, não é reciclada sendo colocada simplesmente no “lixo”. Se 
repararmos no que é que consiste esse lixo, notamos que grande parte 
dele é constituído por matéria biodegradável – cerca de 36% - que 
poderia ser valorizada através de um processo designado compostagem. 
O que será isso? Será que podemos fazer essa valorização em nossa 
casa? Vamos ver! 

 

 O QUE É A COMPOSTAGEM DOMÉSTICA? 
 

A compostagem doméstica é um processo natural de transformação de 
resíduos orgânicos provenientes da cozinha ou do jardim, como casacas 
de legumes e fruta ou aparas de relva, folhas secas ou podas, numa 
substância rica em matéria orgânica – o composto, por acção de 
microorganismos e na presença de oxigénio. 

 

 PARA QUE SERVE? 
 

A produção do composto é muito útil para a fertilização de jardins, vasos 
e canteiros de plantas e da horta, substituindo a utilização de adubos 
químicos. 

 

 QUAIS AS VANTAGENS ? 
 

 Quando fazemos compostagem estamos a contribuir para a redução 
da quantidade de lixo produzida, diminuindo a quantidade a 
depositar em aterro. 

 O uso do composto torna o solo mais saudável, aumentando o seu 
teor em matéria orgânica e nutrientes, contribuindo para o aumento 
da fertilidade, da capacidade de retenção da água e da resistência 
contra pragas e doenças nas plantas. 

 A substituição do uso de adubos químicos pelo composto permite 
uma redução de poluição do ar e da água. 

 Na prática corresponde ao elo que completa o ciclo da matéria 
orgânica, contribuindo de forma importante para a política dos 3R’s 



 COMO CONTRIBUIR PARA A POLÍTICA DOS 3 R? 

REDUZIR … REUTILIZAR … RECICLAR … ! 

… a quantidade de lixo 
produzida! 

… antes de deitar 
fora, tente dar nova 
utilidade às coisas. 

Separe os resíduos e 
coloque-os no ecoponto! 

 

 PRODUÇÃO DE COMPOSTO PASSO A PASSO 
Existem várias formas de fazer a compostagem. Aquela que o 
Compostinho sugere para a escola bseia-se na utilização de um 
compostor, incluído no Kit. 

 1. INSTALAÇÃO DO COMPOSTOR 

o compostor deve ser colocado sobre o solo, de preferência debaixo 
de uma árvore, em local abrigado, para evitar temperaturas elevadas 
no Verão e baixas no Inverno, que dificultam o processo (ver factores 
condicionantes). Se não for possível essa localização mais abrigada, o 
processo irá necessitar de alguma atenção suplementar. 

 2. PREPARAÇÃO DO MATERIAIS PARA COLOCAR NO COMPOSTOR 

O material a deve ser colocado no compostor em várias camadas, 
intercalando os materiais secos (folhas secas, ramos) com materiais 
húmidos (resíduos verdes). 

 3. CONTROLAR OS FACTORES CONDICIONANTES – TEMPERATURA, 
AR E HUMIDADE 

Temperatura 

O calor é o resultado da acção dos microorganismos. Quanto maior 
for a temperatura, maior será a actividade dos mesmos. No 
entanto, acima dos 70ºC os microorganismos responsáveis pela 
compostagem morrem; as temperaturas baixas no Inverno 
também podem fazer parar o processo. 

A temperatura deve ser assim medida periodicamente de forma a 
avaliar a acção dos microorganismos. A temperatura ideal deve 
registar-se entre os 55ºC e os 70ºC, permitindo uma boa acção por 
parte dos microorganismos e a aceleração do processo de 
compostagem, assim como a morte de sementes de ervas 
daninhas. 



A temperatura é assim um indicador importante para avaliar como 
está a decorrer o processo. Os alunos poderão fazer as medições 
periódicas (semanalmente) e registá-las numa grelha (em papel 
milimétrico, por exemplo).  

A medição de temperatura recorre ao termómetro, devendo este 
ser introduzido na pilha; após 10 minutos poderá fazer-se a leitura 
do valor e registar. 

Se se registarem valores baixos não se preocupe – a compostagem 
a temperaturas mais baixas também funciona! 

 

Ar 

A acção dos microorganismos depende da presença de oxigénio. 
Em ambiente aeróbio a acção dos microorganismos será eficaz, 
resultando na decomposição rápida dos resíduos sem cheiros. Para 
manter o composto bem arejado, será necessário remexer os 
meterias no compostor, com a ajuda do ancinho A periodicidade é 
difícil de estimar dependendo da quantidade de resíduos e das 
condições da compostagem, apontando-se para 1 a 2 vezes por 
semana. 

 

Humidade 

A humidade deve ser mantida para assegurar a compostagem; os 
microorganismos necessitam de humidade para se movimentarem 
e para decomporem os materiais. Uma forma simples de testar o 
teor de humidade é retirar um pouco de composto e aprtá-lo na 
mão – se a humidade estiver correcta, esta deverá ficar húmida, 
podendo escorrer apenas algumas gotas de água. 

No caso de se verificar secura do composto, a sua correcção é 
muito simples. Basta adicionar água com o auxílio do regador e 
remexer a pilha para uma melhor distribuição da mesma. Se 
chover, destape o compostor. 

Se, pelo contrário, o composto estiver demasiado húmido, poderá 
vir a cheirar mal (ovos podres). Para resolver este problema pode 
remexer a pilha e adicionar matérias secos para absorverem o 
excesso de humidade. 

 

 



Materiais/resíduos a compostar 

Todos os materiais orgânicos são compostáveis, devendo a pilha de 
compostagem idealmente conter uma mistura carbono (C): azoto 
(N). Os materiais que contêm carbono apresentam em geral cor 
castanha – é o caso das folhas secas das árvores no Outono. Os 
materiais que contêm azoto são em geral de cor verde, como os 
resíduos de cozinha e aparas de relva, apresentando maior teor de 
humidade. 

De uma forma geral, recomenda-se que sejam utilizadas iguais 
quantidades de materiais castanhos e verdes. 

 

 Resíduos a colocar no compostor 

RESÍDUOS VERDES RICOS 
EM AZOTO,  

GERALMENTE HÚMIDOS 

RESÍDUOS CASTANHOS 
RICOS EM CARBONO,  
GERALMENTE SECOS 

 Folhas verdes 
 Ervas daninhas 
 Restos de legumes e frutas 
crus 

 Restos de relva 
 Borras de café 
 Folhas e sacos de chá 
 Cascas de ovos esmagadas 
(pouco) 

 Pão (pouco) 
 Flores 

 Folhas e ervas secas 
 Cinzas de lenha (pouco) 
 Ramos de arbustos 
 Serradura (pouco) 
 Palha e feno 
 Pepel e cartão – cortado e 
molhado 

 Agulhas de pinheiro (pouco) 

 

 Resíduos a evitar 

 Restos de comida cozinhada 
 Restos de carne e peixe 
 Ossos ou espinhas 
 Excrementos de animais 
 Cinzas de cigarro ou beatas 
 Cortiça 
 Produtos lácteos 
 Ervas daninhas com sementes 
 Resíduos de animais de estimação (areias de gatos, etc) 
 Cascas de frutos secos (amêndoas, nozes, etc) 
 Plantas com doenças ou infestadas com insectos 
 Resíduos de plantas que foram tratados com produtos químicos 

 



Problemas frequentes e possíveis soluções 

SINTOMA CAUSA POSSÍVEL SOLUÇÃO 

Mau cheiro – 
cheiro a podre 

Humidade em excesso 
Compactação 

Revirar a pilha, 
Adicionar materiais 

secos e absorventes, 
como solo, folhas 

secas ou relva seca, 
serradura, papel 
(desde que sem 

tintas). 

Mau cheiro – 
cheiro a ovos 

podes (amónia) 

Há excesso de azoto, ou 
seja de materiais verdes 

Adicionar materiais 
secos, como solo, 

folhas secas ou relva 
seca 

Baixa 
temperatura 

(<70ºC) 

Existe pouco material 
para compostar, poderá 

ser necessário maior 
arejamento (o processo 
não está a evoluir – os 
microorganismos não 
estão em actividade) 

Aumentar a pilha de 
compostagem 

Alta temperatura 
(>110ºC) 

O tempo está frio, há 
falta de humidade ou 

arejamento, ou a pilha 
está muito grande. 

Arejar a pilha, 
revirando-a, adicionar 
materiais verdes para 

compostar como 
cascas de fruta ou 

legumes. 

Pragas 

A pilha contém restos 
de carne, lacticínios, 

restos de comida com 
gorduras. 

Retirar estes 
alimentos da pilha, 
revirá-la e cobri-la 

com uma camada de 
solo. 

 

O Composto poderá ser utilizado como fertilizante quando 
apresentar uma cor castanha, aspecto homogéneo e cheiro a 
floresta, podendo acontecer 3 meses após o início do processo. 

 

 

 

 

 



NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações: 
 
MUNICÍPIO DE ALJEZUR 

Telefone: 282991270/282991288 

Fax: 282991289 

E-mail: filipa.Fonseca@cm-aljezur.pt 

 


