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O lixo industrial e doméstico  enquadra-se 

no sentido mais abrangente de poluição, 

mas quando analisado sob diversos aspec-

tos, pode também ser visto como um pro-

blema social ou, ao contrário, como uma 

solução, ou pelo menos, paliativo para vários 

outros problemas. 

Certas técnicas de tratamento do lixo per-

mitem, entre outras coisas, obter energia, 

através do biogás; e obter composto orgâ-

nico, através da compostagem: que é um 

processo de transformação de matéria 

orgânica contida tem restos de origem ani-

mal ou vegetal. O que se propôs a fazer 

neste artigo será discutir suas vantagens, e 

os benefícios ao meio ambiente da compos-

tagem. 

 

 

Vantagens 

 

 

 

 

Curiosidades: 
 

 

A composição do composto: o alimento 

natural do seu jardim ou horta 

 

O composto é constituído por macroelemen-

tos, tais como o azoto, o fósforo, o cálcio, o 

carbono, o potássio, o enxofre e o magnésio, e 

por oligoelementos, como o ferro, o zinco, o 

níquel, o cobre, o manganês e o boro, de que 

as plantas necessitam em pequenas quantida-

des. A composição varia consoante o tipo de 

resíduos que servem de matéria-prima. Por 

exemplo, os resíduos alimentares têm menor 

quantidade 

de celulose 

do que os 

r e s í d u o s 

verdes de 

corte de 

jardim. 
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Definição 

 

Compostagem é o conjunto de técnicas aplicadas 

para controlar a decomposição de materiais orgâni-

cos, com a finalidade de obter, no menor tempo pos-

sível, um material estável, rico em húmus e nutrien-

tes minerais; com atributos físicos, químicos e bioló-

gicos superiores (sob o aspecto agronómico). 

 compostor, 

 resíduos orgânicos,  

 água,  

 ar 

 regador, 

 forquilha,  

 tesoura de poda, 

 termómetro, 

 

Passo a passo para fazer 

compostagem. 
 
Escolha um lugar sombreado, de fácil acesso e pref-

erencialmente sobre a terra, de modo a manter con-

tacto mais íntimo com a vida do solo; 

1. Corte os resíduos castanhos e verdes em pequenos 

2. No fundo do compostor coloque aleatoriamente ramos 

grossos (promovendo o 

arejamento e impedindo a compactação); 

3. Adicione uma camada de 5 a 10 cm de resíduos casta-

nhos; 

4. Adicione no máximo uma mão cheia de terra ou com-

posto acelerador; esta quantidade conterá microrganis-

mos suficientes para iniciar o processo de compostagem 

(os próprios resíduos que adicionar também contêm 

microrganismos); note-se que grandes quantidades de 

terra adicionadas diminuem o volume útil do compostor e 

compactam os materiais, o que é indesejável; 

5. Adicione uma camada de resíduos verdes; 

6. Cubra com outra camada de resíduos castanhos; 

7. Regue cada camada de forma a manter um teor de 

humidade adequado. Este teor pode ser medido através 

do "teste da esponja", ou seja, se ao espremer uma 

pequena quantidade de material da pilha, ficar com a mão 

húmida  mas não a pingar, a humidade é a adequada. 

8. Repita este processo até obter cerca de 1 m de altura. 

As camadas podem ser adicionadas todas de uma vez ou 

à medida que os materiais vão ficando disponíveis. 

9. A última camada a adicionar deve ser sempre de resí-

duos castanhos, para diminuir os problemas de odores e 

a proliferação de insectos e outros animais indesejáveis. 
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Materiais a utilizar 

Castanhos — Carbono 


