
 

A compostagem é um processo de decomposição de matéria 

orgânica, na presença de oxigénio, feita através de micro 

organismos (fungos e bactérias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta decomposição é feita num compostor, (recipiente 

apropriado para a compostagem), onde se vai amontoando a 

matéria orgânica no local em contacto com a terra. 
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O produto que resulta da compostagem é um composto que pode 

ser aplicado no solo como adubo natural.   
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 Enriquece a terra em alimento para as plantas. 

Reduz a utilização de sacos plásticos usados para colocar o 

lixo doméstico.   

Evita as queimadas que poluem o ar e incomodam a 

vizinhança. 

Ajuda a evitar doenças nas plantas. 

Melhora a textura do solo. 

Reduz o uso de herbicidas e pesticidas. 

Aumenta a capacidade do solo em termos de absorção de ar 

e água. 

Diminui a quantidade de lixo que vai para os aterros 

sanitários.  
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Todos os materiais orgânicos são compostáveis. Nestes 

materiais existe uma mistura de carbono (C) e azoto (N). Os 

produtos que contêm carbono são em geral de cor castanha, como 

as folhas das árvores no Outono. Os materiais que contêm azoto 

são em geral de cor verdes, como resíduos de relva. 

Em geral recomenda-se que, para obter um balanço 

aproximadamente equilibrado entre os elementos carbono e 

azoto, sejam utilizadas iguais quantidades de materiais 

castanhos (carbono) e materiais verdes (azoto). 

 

Exemplos de materiais ricos em azoto (verdes)  

                                         - Folhas verdes  

  - Restos de vegetais (crus) e frutas  

 - Restos de relva cortada  

 - Borras de café  

 - Sacos de chá  

 - Casca de ovos (esmagadas) * 

  - Pão  

   - Flores  

* Devem ser colocados em pouca quantidade uma vez que a 

sua decomposição é lenta. 
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Exemplos de materiais ricos em carbono (castanhos) 

                 

              - Agulhas de pinheiros  

- Folhas secas  

- Restos de relva cortada secos  

- Cascas de batatas  

- Resíduos resultantes de cortes e 

poda 

- Serradura  

 

                 Materiais a evitar 

Embora a maior parte da matéria orgânica 

possa ser usada na compostagem, há 

alguma que devemos evitar, uma vez que 

dá origem a maus cheiros e atraem alguns 

animais (ratos e moscas) 

    

- Resto de comida cozinhada; 

        - Produtos lácteos;  

 - Produtos gordos (queijo, manteiga, molho);  

 - Dejectos de animais de estimação;  
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Compostor 

 

É o recipiente onde é "armazenada" toda a matéria orgânica 

e é dentro dele que todo o processo de compostagem se vai 

desenvolver. 

O nosso compostor foi feito pela união de paletes de 

madeira. 

 

  

Matéria orgânica 

 

 

 

 

 

   

EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  DDOO  22ºº  EE  33ºº  CCIICCLLOO                                                                                                            CCUURRSSOO  DDEE  JJAARRDDIINNAAGGEEMM  EE  EESSPPAAÇÇOOSS  VVEERRDDEESS  

          DDEE  SS..  BBEERRNNAARRDDOO--  AAVVEEIIRROO                                                                                                                                                                                                            99ººEE    
 



Forqueta (ou Similar) – serve para remexer o material da 

compostagem  

 

 

  

  

  

  

  

  

O compostor está localizado na parte de trás da escola 

perto da pista de salto em comprimento. 
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No fundo do compostor deve-se colocar cerca de 20 cm de 

material seco (ramos de arvores, folhas secas e palha), para 

permitir a circulação do ar e a saída da água. 

Após esta camada devemos alternar camadas de material 

verde (rico em azoto) com camadas de material castanho (rico 

em carbono).  

A camada de cima deve ser sempre de material castanho, 

pois estes diminuem os problemas de odores e o aparecimento de 

insectos e de pragas. 
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Temperatura  

Durante o processo de decomposição da 

matéria orgânica os microrganismos libertam 

calor, que faz variar a temperatura no 

compostor. Em função da temperatura temos 

três fases na compostagem: 

1ª- A temperatura sobe até aos 40ºC 

2ª- A temperatura vai ultrapassar os 40ºC podendo 

chegar aos 65ºC. 

3ª- A temperatura vai diminuindo, ficando inferior 

aos 40ºC. 

Medir regularmente a temperatura é a forma mais fácil de 

determinar o estado do composto e do fim do processo de 

compostagem. 

 
Ar 

 

Dado que o processo decorre em meio aeróbio 

(presença de oxigénio), deve-se revolver a 

pilha de composto regularmente (1 vez por semana) com o auxílio 

de uma forqueta de arejamento. 
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Humidade 

 

Deve-se regar os materiais colocados dentro do 

compostor sempre que se verificar que estes 

têm um aspecto seco. Para verificar a 

quantidade de humidade deve-se apertar com 

as mãos um bocado do composto, se a água cair 

em gotas, a humidade do composto é adequada, se escorrer em 

fio tem água a mais. 

 

 

 

O processo de compostagem está terminado quando o 

composto estiver parecido com terra escura e tiver um cheiro 

doce a terra fresca.  

O composto final deve ter as seguintes características: 

 

 - Aspecto homogéneo 

- Textura semelhante a terra 

- Cor castanha 

- Cheiro a floresta 
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