
 

Compostagem 
 

Agrupamento de Escolas  Verde Horizonte 

Escola Básica 2,3/ Secundaria de Mação - O composto melhora a estrutura do solo, e 

actua como adubo. 

- O composto tem fungicidas naturais e organis-

mos benéficos que ajudam a eliminar organis-

mos causadores de doença, no solo e nas plantas. 

- Sustentabilidade do uso e melhoramento da 

fertilidade do solo.  

- Retenção de água nos solos. 

- Redução no uso de herbicidas e pesticidas. 

- Redução da contaminação e poluição atmosfé-

rica. 

- Envolvimento dos cidadãos para ajudar a 

mudar estilos de vida. 

Vantagens  

 

Trabalho elaborado por:  

Larissa Medeiros Teixeira nº6 

Miguel Saramago nº7 

Turma: CEF 2A—Jardinagem e Espaços Verdes 

Localização do compostor: 

 

http://www.sg.min-edu.pt/logotipo/normas.html


 

 

 

 

 

 

 

 

♣A compostagem é um processo biológico 

através do qual microrganismos e insectos 

decompõem a matéria orgânica numa 

substância homogénea, de cor castanha, 

com aspecto de terra e com cheiro a flores-

ta - O Composto. 

 

 

 

1. Corte os resíduos castanhos e verdes em 

pequenos 

2. No fundo do compostor coloque aleatoria-

mente ramos grossos (promovendo o 

arejamento e impedindo a compactação); 

3. Adicione uma camada de 5 a 10 cm de resí-

duos castanhos; 

4. Adicione no máximo uma 

mão cheia de terra ou com-

posto acelerador; esta quanti-

dade conterá microrganismos 

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 compos-

tor 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 atra-

vés 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 ade-

quada. 

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 

resíduos castanhos, para diminuir os problemas de 

odores e a proliferação de insectos e outros animais 

indesejáveis. 

 

 

A compostagem.         

 

O que é a compostagem? 

Material necessário  

Passo a passo 

para fazer a 

compostagem! 


