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Compostagem   

 

Verdes 

 

Folhas verdes 

Ervas daninhas 

Restos de Vegetais 

(crus) e frutas 

Restos de relva cor-

tada 

Borras de café 

Sacos de chá 

Cascas de ovos 

(esmagada) 

Pão 

Flores 

Castanhos 

 
Agulhas de pinheiros 

Folhas secas 

Restos de relva cor-

tada secos 

Casca de batatas 

Palha 

Resíduos resultantes 

de cortes e podas 

Papel 

Serradura 

RESÍDUOS A UTILIZAR 
 AGRUPAMENTO ESCOLAS VERDE 

HORIZONTE 

                 

EB2/3 Secundária de Mação 

 

 

A compostagem é um processo biológi-

co em que os microrganismos transfor-

mam a matéria orgânica, como estrume, 

folhas, papel e restos de comida, num 

material semelhante ao solo a que se 

chama composto ou húmus. 

 

Restos de comida cozinhada(carne, 

ossos e peixe) 

Produtos lácteos 

Produtos gordos, incluindo restos de 

queijo, manteiga e molhos 

Ervas daninhas com sementes 

Resíduos de animais de estimação

(areias de gatos, etc.). 

Casca de frutos secos(amêndoas, 

nozes,etc.). 

Resíduos de plantas ou corta da relva 

NÃO COMPOSTAR 

VANTAGENS 

- O composto melhora a estrutura do solo, e actua 

como adubo. 

- O composto tem fungicidas naturais e organismos 

benéficos que ajudam a eliminar organismos causa-

dores de doença, no solo e nas plantas. 

- Sustentabilidade do uso e melhoramento da fer-

tilidade do solo. 

 - Retenção de água nos solos. 

- Redução no uso de herbicidas e pesticidas. 

- Redução da contaminação e poluição atmosférica. 

- Envolvimento dos cidadãos para ajudar a mudar 

estilos de vida 

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


 

Escolha um local no seu quintal ou jardim 

de fácil acesso no Verão e Inverno.  

Este local deve ter boa drenagem e uma 

mistura de sombra e sol.  

Se o compostor ficar exposto ao solo 

durante todo o dia e necessário prestar 

particular atenção ao nível de humidade 

para que a pilha não seque demasiado.  

Se o compostor for colocado à sombra 

não irá tirar proveito do calor solar e 

poderá ter a tendência para ficar molha-

do.  

No entanto, em ambos os casos, o com-

postor funcionará mas poderá requerer 

alguma atenção extra. 

  

   Escolher o local                         Materiais a Utilizar                               Passos para fazer compostagem  

                                    

 Compostor 

 

 

 

              Água 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Matéria Orgânica 

                       

                        

Um ancinho para 

remexer o com-

posto 

 

 

  1º– No fundo do compostor coloque aleatoria-

mente ramos grossos para promover o arejamento 

e impedir que haja compactação. 

2º– Adicione uma camada com cerca de 10 cm de 

materiais de tipo Castanho. 

3º– Caso entenda, adicione uma mão cheia de ter-

ra ou composto pronto. Esta quantidade contém 

microrganismos que vão ajudar a iniciar o proces-

so de degradação da matéria prima. É de notar 

que grandes quantidades de terra adicionadas 

diminuem o volume útil do compostor e materiais. 

4º– Por cima da camada de Castanhos colocar uma 

camada de Verdes com espessura semelhante. 

5º– Regue cada camada de forma a manter o teor 

em humidade adequado. Este teor pode ser medi-

do através do “teste esponja”, ou seja, se ao 

espremer uma pequena quantidade de material da 

pilha e ficar com a mão húmida ( mas não pingar) a 

humidade é a adequada. 

6º– Repita os passos 2 e 4 até encher o compos-

tor ou esgotar os resíduos Verdes  - as camadas 

poderão ser adicionadas todas de uma vez só ou à 

medida que os resíduos vão sendo produzidos. 

7º– A última camada a adicionar deverá ser sem-

pre de Castanhos de forma a diminuir os proble-

mas de odores e o aparecimento de pragas. 


