
O que é a COmpOstagem?

É um processo biológico aeróbio em que os microrganismos transformam a matéria
orgânica, como folhas, restos de comida, papel, num material semelhante a terra,

chamado composto. Para a decomposição biológica é necessário manter a
proporção de Carbono e de Azoto, isto é, de resíduos castanhos e verdes. Este

processo contribui não só para reduzir a quantidade de resíduos indiferenciados
mas também para produzir o composto que actua no solo como fertilizante para
as plantas.

- Colocar uma caixa sem fundo, com um volume aproximado de 1m3, sobre
o solo num local bem arejado;
- Os resíduos a compostar devem ser colocados por camadas alternadas, na
razão de 1:1 de resíduos castanhos e verdes, para manter a proporção de
Carbono e de Azoto;
- É aconselhável que a primeira camada seja de castanhos de maiores
dimensões, como ramos, e que durante o processo a pilha seja revolvida,
para haver um melhor arejamento;
- O composto está pronto a ser utilizado como fertilizante, passados 4 a 12
meses do início do processo, quando apresentar um aspecto homogéneo,
textura semelhante ao solo, cor castanha e cheiro a floresta.

- Legumes
- Fruta

- Borras de café
- Folhas verdes

- Cascas de ovos
- Massa
- Pão

- Folhas e saquetas de chá
- Aparas de relva fresca

- Folhas secas
- Palha ou feno

- Resíduos de podas
- Aparas de madeira e 

serradura

- Restos de carne e peixe
- Produtos lácteos

- Cinzas em pequenas 
quantidades
- Gorduras

- Excrementos de animais 
domésticos

- Pilhas
- Vidro
- Metal

- Plástico
- Medicamentos

- Produtos químicos
- Têxteis e tintas
- Plantas doentes

Ciclo da
Matéria

Orgânica

- Recicla-se a fracção orgânica dos resíduos domésticos,
- Reduz-se a quantidade total de resíduos,

- Produz-se um fertilizante natural que pode ser utilizado nos vasos e no jardim,
- Eliminam-se organismos causadores de doenças, no solo e nas plantas.

Verifique a humidade do processo: retire uma pequena quantidade de
composto e aperte-o na mão. Se humedecer sem pingar está óptimo. Se 
pingar,
adicione resíduos castanhos, se estiver seco, regue o compostor.
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pOrquê COmpOstar? 

DiCas prátiCas para fazer COmpOstagem!

Verdes Castanhos

Material a compostar
Material a evitar

Material a não 
compostar

COmO COmpOstar?

Compostagem | www.horta-formiga.com                                         VermiCompostagem | http://www.avedigital.pt/entidades/amave/?idc=114&idi=35



O lixO que se transfOrma em fertilizante!

ValOrizaçãO OrgâniCa - COmpOstagem...

Sabias que podes facilmente transformar os restos de comida em fertilizante orgânico 
para as plantas? Agarra esta ideia. Faz COMPOSTAGEM, dá VidA ao FuTuRO...
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