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ε ' Rendimento do processo em base seca sem cinzas  [kgsvcomp.kgsvres
-1] 

∆t Intervalo de tempo  [h] 

   
   
   
   
   
 

1 Introdução  

A relação da humanidade com a natureza, que, inicialmente, começou com um 

mínimo de interferência nos ecossistemas, termina, hoje em dia, com uma grande 

pressão exercida sobre os recursos naturais. 

O contínuo aumento da população, associado à industrialização e ao 

desenvolvimento económico, apresenta, como consequência, um aumento da quantidade 

de resíduos gerados, e a consequente necessidade de os tratar convenientemente. 

Tornando-se esta uma das principais preocupações ambientais da actualidade. 

 Visto que a maior fatia de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são resíduos 

biodegradáveis, existe, então, a necessidade de uma gestão específica para estes 

resíduos.  

Durante muitas décadas a deposição de resíduos orgânicos biodegradáveis em 

aterro foi uma prática comum, dado que os sistemas de prevenção e de reciclagem deste 

tipo de resíduos não podiam ser facilmente aplicáveis devido às suas características 

(decomposição rápida, libertação de odores, etc.) (Crowe et al., 2002). No entanto estes 

resíduos, quando depositados em aterros, causam problemas como a emissão de gases 

(CO2 e CH4) que contribuem grandemente para o aumento do processo do efeito de 

estufa, formação de lixiviados com elevada carga orgânica que podem vir a contaminar 

os cursos de água subterrâneas e superficiais. Para alem destes problemas existe 

também o volume que estes resíduos biodegradáveis ocupam, que acaba por diminuir o 

espaço disponível do aterro e portanto o tempo de vida deste, além de que, à medida que 

ocorre a degradação pode ocorrer assentamento de massa.   

Estes factos levaram à adopção de medidas para a gestão de resíduos, não só nas 

entidades oficiais responsáveis pela gestão destes resíduos, mas também nas 

instituições ligadas à defesa do ambiente e nas populações activas para esta 

problemática. Sendo assim, têm vindo a ser produzidos, nomeadamente nos países 

desenvolvidos, documentos legislativos e normativos, regulamentos e códigos de boas 
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práticas visando a redução e valorização dos resíduos orgânicos, contemplando as 

diversas componentes da sua gestão, desde a produção e processamento até à 

utilização na agricultura. 

Foi então criada a Directiva 1999/31/CE de 26 de Abril referente à imposição de 

metas de redução da deposição de resíduos urbanos biodegradáveis (RUB) em aterro. 

Esta directiva foi transposta para o direito nacional através do Decreto-Lei nº 152/2002, 

de 23 de Maio e posteriormente foi elaborada uma Estratégia Nacional Para a Redução 

dos Resíduos Urbanos Biodegradáveis Destinados a Aterro, que impõe metas 

quantitativas, de forma faseada, para 2006, 2009 e 2016. 

Actualmente, encontra-se em vigor o Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos 

Urbanos (PERSU II), desde 2006, estabelecendo metas desde 2007 até 2016 na 

prevenção e redução da deposição de resíduos urbanos biodegradáveis em aterro, 

utilizando, para isso, unidades de digestão anaeróbia, compostagem, tratamento 

mecânico e biológico, e incineração com recuperação de energia. 

No entanto, não foram apenas as entidades responsáveis que adoptaram as 

medidas necessárias para a redução e reutilização de resíduos. As Câmaras Municipais 

fazem palestras a educar os seus cidadãos, as fabricas fazem reuniões para ajudar os 

seus funcionários, e, como “ é de pequenino que se torce o pepino”, é nas escolas que 

tem havido uma grande aposta de ensino e educação ambiental, pois são estas crianças 

que no futuro vão viver e cuidar de um mundo delas. Tornou-se evidente a necessidade 

de alterar os comportamentos da população em relação à natureza, no sentido de 

promover, de um modo sustentável, a compatibilização de práticas económicas, com 

reflexos positivos evidentes na qualidade de vida dos cidadãos. 

A Educação Ambiental tem como objectivo formar uma população mundial 

consciente e preocupada com o ambiente e com os seus problemas, uma população que 

tenha os conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e o 

sentido de compromisso que lhe permitam trabalhar individual e colectivamente na 

resolução das dificuldades actuais e impedir que elas se apresentem de novo (Carta de 

Belgrado, Colóquio sobre Educação Relativa ao Ambiente, Belgrado, 1975). 

Assim, devido à necessidade de promover a educação ambiental como um veículo 

para sensibilizar a população, revelou-se essencial a utilização da compostagem 

doméstica como um meio demonstrativo das possibilidades de redução e reutilização de 

alguns materiais utilizáveis no dia a dia. 

Tendo em conta a significativa produção de resíduos alimentares produzidos na 

cantina de uma escola, juntamente com os resíduos produzidos pelo jardim da mesma e 
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o desejo de aprendizagem de professores, alunos e funcionários, encontra-se a fórmula 

perfeita para a realização de um processo de compostagem doméstica. A Escola EB 2,3 

Bento Carqueja, localizada no centro da cidade de Oliveira de Azeméis, reúne todos os 

requisitos necessários para o sucesso de um projecto de educação ambiental a este 

nível, especialmente o interesse de participação, informação e experiência de 

educadores e educandos. Este método acaba por ceder uma solução de eliminação dos 

resíduos proveitosa e ambientalmente aceitável. Para além de que, existe também a 

criação de cidadãos formados e motivados. 

O composto que se obtém é um produto estabilizado e higienizado, benéfico ao 

crescimento das plantas (Zuconni et al, 1987). 

Até ao momento, não foi estabelecido nenhum método que meça de um modo 

fiável e eficaz o grau de estabilização e maturação de um composto (Iannotti et al, 1993). 

Foram, então, realizados vários testes de maturação e estabilidade ao composto final, de 

modo a obter informações sobre a sua qualidade e possível utilização nos jardins da 

escola. 

1.1 Objectivos  

Os objectivos desta dissertação incluíram promover a participação de professores, 

alunos e funcionários da escola EB 2,3 Bento Carqueja, numa proposta de Compostagem 

Doméstica. Para isso desenvolveu-se a integração interdisciplinar no tratamento das 

questões ambientais tendo como referência o estudo da compostagem. 

 Houve também a necessidade da realização de um processo de compostagem na 

Escola EB 2,3 Bento Carqueja. 

Para além destes, houve também o objectivo de assegurar um correcto processo 

de compostagem ao longo do tempo e também de verificar a qualidade do composto final 

obtido. 

1.2 Metodologia 

A metodologia seguida para a realização desta dissertação passa, em primeiro lugar, 

por uma pesquisa aprofundada e uma revisão da literatura (capítulos 2 e 3). No capítulo 2 

faz-se, então, uma revisão do tema “Resíduos” e a sua evolução no mundo e em 

Portugal, dando particular atenção à evolução dos resíduos biodegradáveis. Faz-se 

também uma revisão das alternativas possíveis para os resíduos biodegradáveis e 
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termina-se com uma alusão à Educação Ambiental. No capítulo 3 faz-se uma revisão do 

conceito “Compostagem”. É apresentado todo um conjunto de conceitos e ideias de como 

realizar compostagem, vantagens e desvantagens, tempo de compostagem, etc. 

O caso de estudo é apresentado e explicado no capítulo 4. Seguem-se os temas 

experimentais onde se apresenta o material desenvolvido sob o tema da Educação 

Ambiental e que foi apresentado à comunidade escolar e posteriormente são, então, 

apresentados os materiais e métodos utilizados para a análise do trabalho, assim como 

os resultados e a discussão destes. 

No capítulo 5 são apresentadas as conclusões possíveis de retirar deste trabalho e 

apresenta-se ainda no capítulo 6 algumas recomendações de modo a ser possível a 

continuação deste trabalho.  



 

 

 

 

2 Os Resíduos 

2.1 A evolução dos resíduos

O crescente aumento da produção de resíduos, e a consequente necessidade 

de os tratar convenientemente, em particular no que respeita aos resíduos 

biodegradáveis, é uma das principais preocupações ambientais da actualidade. 

Pesquisas indicam que cada ser humano produz, em média, um pouco mais de 1 quilo 

de lixo por dia. Actualmente, a produção anual de lixo em todo o planeta é de 

aproximadamente 400 milhões de toneladas (Fonte: Url 1). 

Devido ao aumento do nível de vida e do consum

houve um acréscimo da produção diária dos resíduos típicos. O crescimento acelerado 

sem a adopção de medidas adequadas tem tornado os resíduos sólidos urbanos 

(RSU) num grave problema ambiental. 

possa produzir em média 1,21 kg/dia de resíduos (Fonte: Url 2). 

 

Figura 1: Evolução da produção de RSU em Portugal no período compreendido entre 19

2005 
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2.2 Resíduos Orgânicos  

Os RSU são vulgarmente conhecidos como “lixo” e usualmente designa-se 

assim aquilo que se deita fora sem preocupação com o seu destino. Contudo, “lixo” 

deveria ser o termo reservado apenas àquilo que já não tem valor e não generalizar a 

todos os resíduos que eventualmente podem ser reaproveitados, como é o caso da 

grande parte dos resíduos sólidos.  

De acordo com o Decreto-Lei 178/2006, de 5 de Setembro, os resíduos são 

“quaisquer substâncias ou objectos de que o detentor se desfaz ou tem intenção ou 

obrigação de se desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de 

Resíduos”. 

Estima-se que a composição dos resíduos seja, em termos médios, 35,9% 

matéria orgânica, 42,8% materiais recicláveis e 21,3% diversos (Fonte: Url 3). 

A matéria orgânica é composta por material biodegradável (Figura 2). Segundo o 

Decreto-Lei nº 152/2002, de 23 de Maio, são considerados biodegradáveis os resíduos 

que podem ser sujeitos a decomposição anaeróbia ou aeróbia. Os resíduos 

biodegradáveis têm origem nos mais diversos sectores de actividade humana, desde o 

sector doméstico, o comércio, a restauração, a indústria agro-alimentar, as estações 

de tratamento de águas residuais, as explorações agro-pecuárias, até à limpeza de 

jardins e arruamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Resíduos de natureza orgânica (Fonte: Rocha, C; 2007) 
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Para controlar a produção RSU, reduzir a utilização de matérias-primas (florestais, 

minerais, água potável) e minorar a contaminação dos recursos naturais com metais 

pesados, micropoluentes orgânicos e organismos patogénicos, sem pôr em causa o 

desenvolvimento, é imprescindível a adopção de medidas que promovam a gestão 

integrada destes resíduos. Tal gestão passa pelo estabelecimento de uma 

hierarquização das suas componentes ou operações, definindo-se, deste modo, 

prioridades, a saber (Gonçalves, M.S.,2005): 

• Redução ou Minimização: Só será possível alcançar a redução da produção 

de resíduos através de políticas que promovam o fabrico de bens de mais 

longa duração e de embalagens reutilizáveis. Os materiais a utilizar na 

produção industrial deverão ser criteriosamente seleccionados de forma a 

prevenir impactes ambientais negativos, ou seja, dever-se-á preferir os 

materiais que não só requeiram menor consumo de matérias-primas e recursos 

energéticos mas também originem, no final do ciclo produtivo, resíduos cujo 

tratamento e deposição final se possam realizar de forma ambientalmente 

segura (Gonçalves, M.S.,2005). 

• Recolha Selectiva: A recolha selectiva, efectuada a partir da triagem na fase 

de deposição domiciliária proporciona uma separação mais efectiva dos 

materiais potencialmente recicláveis evitando, ainda, que as fileiras inertes 

(vidro, plástico, metais) ou de biodegradação mais lenta (papel e cartão, 

têxteis) se sujem pelo contacto com a matéria orgânica e que esta, por sua 

vez, seja contaminada com metais pesados, micropoluentes orgânicos, etc., no 

contacto com os materiais constituintes das restantes fileiras. É, deste modo, 

possível maximizar a valorização orgânica e a reciclagem multimaterial dos 

RSU e, consequentemente, produzir um composto mais limpo, em termos de 

inertes, metais pesados e outros contaminantes (Gonçalves, M.S.,2005). 

• Tratamento e Valorização: Os materiais recolhidos separadamente deverão 

sofrer tratamento adequado de acordo com a sua natureza: as fileiras inertes 

deverão ser submetidas, nas estações de triagem, a separação mais efectiva 

(triagem fina) e subsequente preparação das fracções comercializáveis; a 

matéria orgânica deverá ser submetida a tratamento biológico por 

compostagem ou digestão anaeróbia; os materiais não recicláveis poderão ser 

alvo de valorização energética através de incineração. O facto de se limitar o 

tratamento por incineração à fracção não reciclável dos RSU permite, 
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relativamente à opção por este tratamento como primeira prioridade, reduzir os 

graves riscos de poluição, uma vez que as quantidades de resíduos a incinerar 

serão substancialmente inferiores e por ter sido possível retirar do fluxo dos 

RSU materiais capazes de gerar emissões perigosas quando incinerados 

(Gonçalves, M.S., 2005). 

• Deposição em aterro: O material remanescente das operações de triagem e o 

resíduo resultante da valorização/tratamento dos RSU deverá ser confinado em 

aterros controlados, cujos requisitos de construção, modo de exploração, 

controlo de emissões e monitorização possam garantir segurança (Gonçalves, 

M.S., 2005). 

Em 1997, o Governo aprovou o Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos 

Urbanos (PERSU), este surgiu no contexto da Directiva Quadro dos Resíduos 

(Directiva 75/442/CEE do Conselho, de 15 de Julho). Estabeleceu-se como meta o 

encerramento de todas as lixeiras do país, criaram-se diversos sistemas 

multimunicipais e intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos urbanos, 

construíram-se várias infra-estruturas de valorização e eliminação e montaram-se 

sistemas de recolha selectiva multimaterial.  

Tabela 1 – Metas preconizadas no PERSU (Fonte: PERSU)  

 
Metas preconizadas no PERSU para: 

 
2000 2005 

Reutilização 2,5% 5% 

Compostagem 15% 25% 

Reciclagem 15% 25% 

Incineração 26% 22% 

Confinamento Técnico 5% 10% 

Aterro 36,5% 13% 

Lixeira 0% 0% 

TOTAL 

Confinamento  41,5% 23% 

Valorização 58,5% 77% 



 

 

 

Figura 3: Comparação das metas definidas no PERSU I para 2005 e a situação verificada 
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definem prioridades e estabelecem metas para o período de 2007 a 2016 em matéria 

de Resíduos Sólidos Urbanos. 

De acordo com o disposto no artigo 15º do Decreto Lei n.º178/2006, de 5 de 

Setembro, o PERSU II estabelece as prioridades a observar no domínio dos RSU, as 

metas a atingir e acções a implementar e as regras orientadoras da disciplina a definir 

pelos planos multimunicipais, intermunicipais e municipais de acção (PERSU II). 

No PERSU II é fortemente enfatizada a necessidade de se apostar na 

prevenção da produção de RSU. Ao nível da gestão dos RSU efectivamente 

produzidos, um dos mais importantes desideratos do plano é o desvio de resíduos 

biodegradáveis de aterro, que será conseguido por via das unidades de digestão 

anaeróbia, compostagem, tratamento mecânico e biológico e incineração com 

recuperação de energia (PERSU II). 

A compostagem doméstica, embora em menor escala, é um destes meios 

considerados pelo PERSU II. Este processo permite a redução da componente 

orgânica nos RSU diminuindo a quantidade de resíduos depositados em aterro, 

poupando custos ambientais e económicos. 

2.2.1 Problemas Relacionados com a deposição final de Resíduos 

Urbanos Biodegradáveis 

Actualmente, os resíduos biodegradáveis são essencialmente destinados a dois 

tipos de infra-estruturas: os aterros sanitários e as centrais de incineração. Estes 

métodos de tratamento do resíduo agregam problemas que merecem particular 

atenção. 

2.2.1.1 Aterros Sanitários  

Os aterros sanitários nacionais apresentam, hoje em dia, taxas de ocupação 

muito altas, o que significa que há uma redução do tempo de vida útil inicialmente 

programado para este tipo de estruturas. Isto deve-se, em grande parte, à deposição 

desnecessária de materiais susceptíveis de sofrerem reciclagem tanto material como 

orgânica. A deposição em aterro de objectos passíveis de sofrer reciclagem 

(embalagens), origina problemas de ocupação do espaço do aterro e um impedimento 

efectivo ao aumento da taxa de reciclagem, já os resíduos orgânicos, quando 

confinados num aterro sanitário, entram em processo de decomposição, em condições 
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anaeróbias, formando lixiviados e biogás, que ostentam impactos ambientais 

negativos e problemas acrescidos na exploração (Energaia, 2005). 

O biogás produzido no aterro é, essencialmente, composto por metano (CH4) e 

dióxido de carbono (CO2), dois dos principais gases responsáveis pelo efeito de estufa 

no planeta. O biogás tem que ser extraído para o exterior através de poços de 

extracção construídos para o efeito, e devido aos seus malefícios sobre o meio 

ambiente, não deve ser libertado directamente para a atmosfera. Caso não seja 

utilizado, a forma mais simples de controlar o gás recolhido será proceder à sua 

combustão por meio de um queimador. Se apresentar viabilidade económica e técnica 

de exploração, o biogás deve ser aproveitado para produção de energia térmica e 

energia eléctrica. O lixiviado forma-se a partir de águas como a precipitação, 

escoamentos superficiais ou ainda como resultado da decomposição dos resíduos, e 

arrastam consigo produtos em decomposição e substâncias quimicamente activas. Se 

o aterro sanitário não estiver perfeitamente impermeabilizado e se não existir um 

sistema de drenagem e captação das águas lixiviantes, temas obrigatórios por lei, os 

líquidos contaminados podem alcançar os cursos de água ou lençóis freáticos e, 

consequentemente, causar graves problemas de poluição da água e do solo. Os 

lixiviados de um aterro têm, assim, que ser recolhidas e encaminhadas para uma 

estação de tratamento de águas residuais (ETAR), de modo a sofrerem um tratamento 

adequado e obedecerem aos valores limites estabelecidos por lei (Energaia, 2005). 

2.2.1.2 Incineração 

Em Portugal Continental existem presentemente, em actividade, duas centrais 

de incineração de resíduos, encontrando-se em análise a possibilidade de construção 

de pelo menos mais uma unidade de incineração. Trata-se de um processo com 

diversas vantagens, como por exemplo a grande redução de volume de resíduo a 

depositar em aterro (pode chegar aos 90%), a maior simplicidade logística, e a 

produção de energia sob a forma de electricidade ou calor, no entanto, este método de 

tratamento apresenta potenciais problemas ao nível de emissões de substâncias 

perigosas, como é o caso de emissões de dioxinas, furanos, gases de mercúrio e 

ácidos, bem como o elevado teor de metais pesados nas cinzas (Energaia, 2005). 
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2.2.2 Alternativas 

As soluções mais utilizadas, de valorização de resíduos orgânicos são a 

compostagem e a digestão anaeróbia, sendo que, a escolha por uma das técnicas 

deve ter em conta toda a envolvente e a especificidade de cada projecto. 

A compostagem e a digestão anaeróbia são processos de tratamento de 

resíduos biodegradáveis, que transformam esses resíduos num composto com valor 

comercial e, no caso da digestão anaeróbia, também em energia, sob a forma de 

energia térmica e/ou eléctrica (Energaia, 2005). 

No entanto, actualmente, aparecem também métodos menos dispendiosos e de 

menor escala, que utilizam tecnologias muito simples. Exemplo de um destes métodos 

de gestão de resíduos é a Compostagem Doméstica. Este tipo de compostagem 

permite a qualquer cidadão proceder à valorização dos seus resíduos orgânicos, no 

seu próprio jardim ou quintal ou mesmo numa pequena comunidade, como uma 

escola.  

2.3 Educar para o futuro 

São constantemente infligidos danos ao nosso planeta, tanto pelo consumo 

desregrado de recursos naturais, como pela poluição emergente do desenvolvimento 

tecnológico e consumo excessivo de bens, com repercussões na qualidade de vida 

dos vários seres vivos.  

É necessário inverter este ciclo destrutivo, através de medidas à escala global, 

nacional e local que visem um desenvolvimento sustentado, onde as pessoas 

usufruam de esclarecimento e encontrem motivação para uma participação activa, por 

via de um consumo racional e respeito pela natureza. 

O êxito da implementação e manutenção de um plano de melhoria ambiental tem 

como principal pilar a educação ambiental da população, tanto infantil como adulta. 

Uma estratégia de educação ambiental não se deve restringir apenas à divulgação de 

informações, existindo também a necessidade de promover a qualidade de vida, a 

cidadania e as práticas de ar livre, estabelecendo-se uma ligação entre as pessoas e o 

meio ambiente, de modo a que estas mudem as suas atitudes e o seu comportamento 

(Santos, F. 2007).  

A questão dos resíduos tem sido apontada como um dos mais sérios problemas 

ambientais urbanos da actualidade, assim, tem-se tornado objecto de estudos de 
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modo a ser combatido, e também, alvo privilegiado de programas de educação 

ambiental nas escolas (Santos, F., 2007). A educação ambiental, cada vez mais, 

ganha importância como instrumento base para alterar o estado de degradação 

ambiental, elevados padrões de consumo e apropriação inadequada dos recursos 

naturais, e ajudar a melhorar a qualidade de vida da população. Espera-se que, assim, 

se formem cidadãos conscientes para que possam agir de maneira transformadora. 

Ao abordar a questão dos resíduos sólidos, a compostagem fornece uma 

maneira de incutir nas crianças um sentimento de administração ambiental.  Muitos 

programas educacionais focam a redução, reutilização e a reciclagem dos nossos 

resíduos sólidos. A compostagem está em sintonia com esta ideia, mas leva-a um 

passo mais á frente. 

Com a compostagem, as crianças podem fazer mais do que apenas enviar latas 

para a reciclagem ou jogar jornais fora - eles podem ver todo o ciclo, desde os restos 

de alimentos ou outros resíduos orgânicos iniciais a algo que é agradável de 

manusear e é bom para o solo. As crianças aprendem através da experiência directa 

que eles podem fazer a diferença pessoalmente e ter um efeito positivo sobre o meio 

ambiente. 

Outra razão para a compostagem nas escolas é que ela fornece um tema rico de 

descoberta e para a investigação científica. Embora a compostagem seja simples, 

também envolve algumas fascinantes interacções de processos biológicos, químicos e 

físicos. 
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3 A Compostagem 

3.1 A Compostagem 

O crescimento das exigências quanto à protecção da qualidade do ambiente 

impõem que se proceda ao tratamento dos resíduos e efluentes orgânicos 

provenientes de diversas actividades, nomeadamente na área da produção activa de 

alimentos, quer de natureza vegetal quer animal. Assim, existe a necessidade, e 

nalguns casos é mesmo obrigatório, de acordo com a legislação já existente, que se 

proceda ao tratamento destes subprodutos, com a finalidade de diminuir, ou mesmo 

eliminar, a sua carga poluente (Costa A., 1988). No entanto, os resíduos orgânicos 

não podem servir de substrato para as plantas sem antes sofrerem alterações de 

ordem física e química. Essa modificação é essencialmente efectuada por agentes de 

natureza biológica que podem ser manipulados para possibilitar uma transformação 

correcta dos materiais orgânicos, de modo a proporcionar um produto final estável e 

nutritivamente enriquecido, possível de ser utilizado com benefício pelas plantas. A 

esse processo dá-se o nome de compostagem (Matos M., 2004). 

Os benefícios da matéria orgânica do solo na produtividade das culturas são 

reconhecidos pelos agricultores desde tempos imemoráveis (Matos M., 2004). No 

entanto, na última década, com o maior sucesso da agricultura biológica, onde o 

cultivo de plantas é feito sem o uso de adubos químicos ou agrotóxicos, a atenção 

virou-se mais para a compostagem de resíduos orgânicos.  

Assim, até fins da década de 60, a compostagem era considerada um processo 

atractivo para estabilizar a fracção orgânica dos RSU, pois contava-se conseguir 

vender o produto acabado, como correctivo orgânico do solo, com algum lucro. 

Contudo, nas década de 70 e 80, nos países desenvolvidos, a compostagem perdeu 

crédito como método de gestão dos resíduos urbanos, sobretudo porque a qualidade 

dos resíduos se tornou cada vez mais inadequada para o processo de compostagem 

e, também, devido à ausência de mercado para o produto acabado. No entanto, desde 

a década de 90 que é exercida uma grande pressão para a utilização de métodos com 

menor impacte ambiental, o que leva a um novo interesse no processo de 

compostagem.    



 

 

 

3.2 Definição de Compostagem

A compostagem é um processo natural de d

como um processo de decomposição aeróbio controlado, desenvolvido por uma 

população de microrganismos, que se realiza em duas fases distintas: na primeira 

ocorrem as reacções bioquímicas de maturação

(acima de 400C), e na segunda ocorre o processo de humificação

1987). Através deste processo é produzido o composto orgânico, produto que vai 

melhorar a estrutura do solo. Esta definição propende essencialmente diferenciar a 

compostagem do processo de decomposição diária que ocorre na natureza

C., 1982).  

Os resíduos mais comummente utilizados para decomposição são restos 

alimentares e resíduos agrícolas e florestais de actividades de limpeza de parques, 

praças e jardins públicos ou particulares.

A compostagem como processo de oxidação biológica exotérmica de um 

substrato orgânico, no estado sólido, caracteriza

carbono, vapor de água, libertação de substâncias minerais e formação de matéria 

orgânica estável. Para isso devem ser fornecidas aos resíduos condições ambientais 

para que a matéria orgânica rica em carbono seja degradada. 

Figura 
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para que a matéria orgânica rica em carbono seja degradada.  

Figura 4: Processo de Compostagem 
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O termo “composto orgânico” tem sido utilizado para designar o material 

resultante da compostagem, quando este se encontra estabilizado e higienizado, 

isento de microrganismos patogénicos e sementes de plantas, com elevado valor 

fertilizante, sendo benéfico para o solo e para a produção vegetal (Bruni, V., 2005).  

3.3 Vantagens e Desvantagens da Compostagem 

A compostagem é uma forma de reciclagem orgânica de resíduos, oferecendo 

um diverso número de vantagens, como: 

Vantagens: 

� Existe transformação do material orgânico que não está em condições de ser 

incorporado no solo num material que é admissível para misturar com o solo, 

através de um processo natural; 

� Ocorre a destruição da viabilidade das sementes de ervas daninhas e de 

microrganismos patogénicos, ou seja, um produto final higienizado; 

� Há redução do volume e peso de matéria orgânica que se destina a aterro 

sanitário aumentando, assim, o seu tempo de vida;  

� Ocorre estabilização da matéria orgânica que vai para aterro sanitário; 

� Existe redução dos custos de recolha dos resíduos quando a fracção orgânica é 

desviada dos circuitos de recolha;  

� Existe uma pequena contribuição na emissão de gases com potencial efeito de 

estufa; 

� Há reduzida formação de lixiviados líquidos que requerem tratamento; 

� É um processo tecnologicamente simples e rápido com baixos custos de 

investimento e de operação;  

� O composto produzido torna o solo mais saudável, aumentando a sua 

capacidade de retenção de água e a sua porosidade pois a matéria orgânica 

compostada liga-se às partículas do solo formando pequenos grânulos que 

ajudam na retenção e drenagem da água e melhoram a porosidade; 

� O composto melhora a fertilidade do solo; 
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� O composto fornece nutrientes ao solo tais como azoto, fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio, enxofre que são assimilados em grandes quantidades pelas raízes, 

além dos micro nutrientes absorvidos em menores quantidades como o ferro, 

zinco, cobre, manganês e outros. Isto reduz a necessidade de emprego de 

fertilizantes químicos o que consequentemente contribui para a diminuição da 

contaminação do solo, água e ar;  

� O composto contém fungicidas naturais e organismos benéficos que ajudam a 

prevenir doenças no solo e nas plantas;  

� A matéria orgânica neutraliza ainda várias toxinas e imobiliza metais pesados, 

tais como cádmio e chumbo, diminuindo a absorção destes metais prejudiciais 

às plantas; 

� A matéria orgânica do composto funciona também como uma solução tampão ou 

seja, impede que o solo sofra mudanças bruscas de acidez ou alcalinidade. 

Existem alguns aspectos na compostagem que são considerados desvantagens, 

tais como: 

Desvantagens:  

� Ocorrência de maus odores caso se dê a degradação por anaerobiose; 

� Ocorrência de escorrências;  

� Possibilidade do aparecimento de vectores de propagação, como insectos e/ou 

ratos, que podem originar problemas de higiene; 

� A má triagem de resíduos orgânicos para a compostagem pode promover um 

composto de má qualidade pois poderá haver contaminantes nesses resíduos. 

3.4 Caracterização do Processo 

3.4.1 As fases da Compostagem 

No processo de compostagem existem diferentes comunidades de 

microrganismos que decompõem a matéria orgânica e produzem dióxido de carbono, 

água, calor e húmus, acabando por produzir, finalmente, o composto orgânico final 

relativamente estável. Sob condições ideais, a compostagem ocorre através de três 

fases que se dão consecutivamente: mesofílica, termofílica e maturação. 
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Figura 5: Gráfico da curva de temperatura típica de uma compostagem  

(Fonte: www.zeroresiduos.info) 

Fase Mesófila 

Esta fase tem a duração de alguns dias. A decomposição inicial é realizada por 

microrganismos mesófilos, que rapidamente conseguem quebrar os compostos 

facilmente degradáveis. Estes microrganismos irão assim produzir calor o que provoca 

uma rápida subida de temperatura do composto (Brito, L.; 2007). 

 Fase Termófila 

A fase termófila poderá ter a duração de vários meses. À medida que a 

temperatura sobe acima de 40 ° C, os microrganismos mesófilos tornam-se menos 

competitivo e são substituídos por outros, mais adaptados, que são termófilos. A 

temperaturas de 55 ° C muitos microrganismos patogénicos, vegetais ou humanos, 

são destruídos conduzindo a uma estabilização e higienização eficiente dos materiais. 

Acima dos 65 ° C muitos micróbios morrem limitando a taxa de decomposição, o 

composto deve ser arejado e misturado para manter a temperatura inferior a este 

ponto (Brito, L.; 2007). 

 Fase de Maturação 

Esta fase dura alguns meses. Durante a fase termófila, as altas temperaturas 

aceleram a degradação de proteínas, gorduras, hidratos de carbono complexos como 
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a celulose. À medida que as fontes de energia para os agentes termófilos começam a 

escassear a temperatura retoma valores mais baixos e os microrganismos mesófilos 

assumem mais uma vez para a fase final da "cura" ou maturação do restante da 

matéria orgânica, onde se dá a transformação progressiva de moléculas complexas 

em substancias húmicas (Brito, L.; 2007).   

 O composto maturado encontra-se pronto para ser utilizado; contem 

concentrações negligenciáveis ou aceitáveis de compostos fitotóxicos, tais como o 

NH3 ou ácidos orgânicos de cadeias curtas (Lima, R.B., 2006).  

3.4.2 Parâmetros a controlar na Compostagem  

3.4.2.1 Parâmetros Químicos  

Razão Carbono Azoto (C/N) 

Dos muitos elementos necessários para a decomposição microbiológica o 

carbono e o azoto são os mais importantes.  O carbono serve de fonte de energia para 

a actividade microbiana e é a base que compõem cerca de 50% da massa das células 

microbiológicas.  O azoto é um componente crucial das proteínas, ácidos nucleicos, 

aminoácidos, enzimas e co-enzimas necessárias ao funcionamento e crescimento 

celular. Logo, o rápido crescimento dos microrganismos depende da disponibilidade de 

azoto e carbono (Brito, L.M, 2007). 

Gomes, A..; 2001) 

A razão C/N ideal para a compostagem é geralmente considerada como sendo 

numa gama entre 25:1 e 30:1, ou seja, 25 a 30 partes de carbono para cada parte de 

azoto por peso.  Isto porque, a razões mais baixas, o azoto será oferecido em excesso 

e perder-se-á como gás amoníaco, causando odores indesejáveis. Razões mais 

elevadas significa que não existe azoto suficiente para o crescimento óptimo da 

população microbiológica, deste modo a compostagem irá ser relativamente fria e a 

degradação proceder a um ritmo lento. No entanto, o limite superior da razão depende 

do grau de disponibilidade do carbono, isto é, se o carbono estiver presente numa 

forma altamente resistente ao ataque bacteriológico ele será de pouca utilidade e o 

valor adequado da razão C/N poderá ser superior Gomes, A.; 2001). Contudo, verifica-

se que, para o composto, quanto mais baixa esta razão melhor será a sua qualidade, 

pois o azoto estará mais disponível para a planta numa fase inicial (Url 2). A razão C/N 

deverá estar abaixo de 22/1 para que se obtenha o grau de estabilização exigido 
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(Zucconi, F. et al, 1987). Segundo o Rótulo Ecológico Comunitário (2006) referente 

aos correctivos de solos, a concentração de azoto em relação á massa total no 

produto, não poderá ultrapassar os 3% (em massa). 

pH 

Um pH óptimo para os microrganismos na compostagem situa-se entre 5,5 e 8,5 

pois estes adaptam-se melhor a valores de pH neutros. Inicialmente, enquanto as 

bactérias e os fungos digerem a matéria orgânica, libertam ácidos orgânicos.  Estes 

ácidos muitas vezes acumulam-se, e a consequente queda do pH, incentiva o 

crescimento de fungos e a decomposição da celulose e da lenhina. Posteriormente 

estes ácidos são decompostos até serem totalmente oxidados.  

Na prática não é muito fácil alterar o nível de pH dum sistema de compostagem; 

as razões prendem-se com questões económicas e de conservação do azoto no 

material de compostagem Gomes, A.; 2001). 

A adição de calcário, ou de outras substâncias alcalinizantes, como as cinzas, 

pode ser prejudicial, porque o aumento de pH causa a formação de amoníaco (NH3) 

em detrimento do ião amoniacal (NH4
+) que pode ser volatilizado, contribuindo assim 

para os odores desagradáveis e para a diminuição de azoto disponível para a nutrição 

das plantas (Brito, L., 2007).  

3.4.2.2 Parâmetros Físicos  

Temperatura 

O calor na compostagem é produzido como um subproduto da degradação 

microbiológica da matéria orgânica, podendo assim verificar-se através da temperatura 

a velocidade a que a decomposição se processa. A produção de calor depende do 

tamanho da pilha, do seu teor de humidade, arejamento e da razão C/N.  

Adicionalmente, a temperatura ambiente também afecta as temperaturas atingidas na 

compostagem.  

Num sistema de compostagem bem concebido, este irá aquecer até 40-50°C 

num período de dois a três dias. Não se deve deixar atingir temperaturas superiores a 

65°C pois iria causar a morte de microrganismos benéficos para a compostagem. Se a 

pilha ficar demasiado quente, arejar a pilha, revolvendo-a, irá ajudar a dissipar o calor.  

A decomposição ocorre mais rapidamente durante a fase termófila da 

compostagem (40-60 ° C), que dura várias semanas ou meses, dependendo do 
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tamanho do sistema de compostagem e da composição dos ingredientes.  Esta fase 

também é importante para a destruição de agentes patogénicos, larvas, sementes e 

ervas daninhas.  Em sistemas ao ar livre, os invertebrados sobrevivem à fase termófila 

movendo-se para a periferia da pilha ou tornando-se inactivos. Quando, após o 

revolvimento da pilha, a temperatura não aumenta significativamente, segue-se um 

período mais longo de amadurecimento do composto. 

Humidade 

Durante a compostagem, a água promove o meio onde as reacções químicas 

têm lugar, onde os nutrientes são transportados e onde os microrganismos se 

movimentam. Escassa humidade (< 30%) inibe a actividade bacteriana, demasiada 

humidade (> 65%) resulta em decomposição lenta, produção de bolsas anaeróbias 

com libertação de odores e  lixiviação de nutrientes, isto porque os poros ficam cheios 

com água e o ar é expulso deixando de haver oxigénio disponível para os 

microrganismos.. 

Um teor de humidade de 50-60% é geralmente considerado o óptimo para a 

compostagem, dependendo, essencialmente, do estado físico e do tamanho das 

partículas Gomes, A.; 2001). 

Oxigenação e Arejamento 

Outro ingrediente essencial para o sucesso da compostagem é o oxigénio. À 

medida que os microrganismos oxidam o carbono para obter energia, é produzido 

dióxido de carbono.  Sem oxigénio suficiente, o processo tornar-se-á anaeróbico e 

produzirá odores indesejáveis. 

O oxigénio é, assim, essencial para o metabolismo e a respiração dos 

microrganismos aeróbios, e também para oxidar as diversas moléculas orgânicas 

presentes no material residual.  No início da actividade microbiológica oxidativa, a 

concentração de oxigénio nos espaços porosos é de cerca de 15-20% (semelhante à 

composição normal do ar), a concentração de CO2 varia de 0.5-5%. À medida que a 

actividade biológica avança, a concentração de oxigénio diminui e aumenta a 

concentração de CO2.  Se a concentração média de oxigénio, na pilha cai abaixo dos 

5%, desenvolvem-se regiões de condições anaeróbias.  Se a actividade anaeróbia 

aumenta acima de um certo limite, pode resultar em odores indesejáveis. 

De modo a ser possível manter os valores de oxigénio apropriados deverá ser 

feito um revolvimento periódico de acordo com as condições de operação e com o tipo 
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de material a compostar. O arejamento pode ser executado recorrendo por exemplo 

ao revolvimento manual ou usando técnicas de arejamento forçado, ou até por junção 

destas técnicas. 

Tamanho das Partículas e Porosidade livre 

A actividade microbiológica geralmente ocorre na superfície das partículas 

orgânicas. Por isso, diminuir o tamanho das partículas, através do seu efeito do 

aumento de superfície, irá incentivar a actividade microbiológica e aumentar a taxa de 

decomposição.  Por outro lado, quando as partículas são demasiado pequenas e 

compactas, a circulação do ar através da pilha é inibida, diminuindo o oxigénio 

disponível para os microrganismos no interior da pilha e, por fim, diminui a taxa de 

actividade microbiológica. Além do tamanho das partículas, a porosidade também 

depende do conteúdo de humidade e estrutura física do resíduo, parâmetros estes que 

são importantes para manter as condições aeróbias durante a compostagem, pois 

reflectem a permeabilidade da massa orgânica ao ar Gomes, A.; 2001). 

3.5 A Compostagem Doméstica 

3.5.1 Escolha do local de compostagem 

 O local eleito para a prática da compostagem caseira deverá apresentar as 

seguintes particularidades:  

� Estar suficientemente próximo do local onde são produzidos os resíduos;  

� Ser de fácil acesso; 

� Encontrar-se num local passível de apanhar sol no inverno e sombra no verão, 

como por exemplo debaixo de uma árvore de folha caduca; 

� Encontrar-se protegido do vento; 

� Estar colocado em contacto com a terra de modo a proporcionar uma boa 

drenagem de maneira a que as águas das chuvas possam escorrer e infiltrar-se 

e a entrada de microrganismos; 

� Ter água por perto para facilitar a rega sempre que necessário; 

� Ter espaço perto, de modo a poder guardar ramos de árvores, folhas ou outros 

materiais a secar antes que se possa colocar no compostor.  



 

 

 

3.5.2 Escolha do Compostor

O compostor é o recipiente onde se faz a compostagem

formas muito variadas como se ilustra na Tabela 2

Tipos de compostores

Tabela 2: Alguns tipos de compostores existentes.
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10. Compostor de Balde 
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scolha do Compostor 

O compostor é o recipiente onde se faz a compostagem e este pode apresentar 

formas muito variadas como se ilustra na Tabela 2. 

Tipos de compostores 

Alguns tipos de compostores existentes. 

 

2. Compostor Rotativo 3. Compostor de Madeira
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11. Compostor de Tijolo 12. Compostor
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Compostor de Madeira 
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3.5.2.1 Como preparar um Compostor

Alguns compostores podem ser adquiridos em lojas da especialidade, no entanto 

pode tornar-se uma actividade divertida construi

se ilustra na Tabela 3. 

Tabela 3: Meios de construção de alguns tipos de compostores

Pilha 

Compostor 
de Madeira 

Compostor 
de Rede 

Buraco na 
Terra 

Compostor 
Duplo 

Ninho 

Como preparar um Compostor 

Alguns compostores podem ser adquiridos em lojas da especialidade, no entanto 

se uma actividade divertida construi-lo recorrendo a meios limitados, como 

Meios de construção de alguns tipos de compostores 

Amontoa-se o material a compostar, de 
preferência encostado a um muro. A pilha 

deve ter aproximadamente 2m de diâmetro por 
1m de altura.

 

O recipiente deve ter o volume de 1m
cada cuba (pode fazer com uma, duas ou três 

cubas).

Para facilitar o manuseamento aconselha
que as tábuas da frente sejam amovíveis. 

Para isso basta fazer um encaixe com 
ranhura. Os lados também podem ser de rede.

 

Usa-se rede metálica ou plástica com 2 a 3 cm 
de malha. Prende-se a rede em forma de 

cilindro com 1m de altura e 80cm de diâmetro. 
Este tipo de compostor é muito utilizado para 

resíduos de jardim e/ou quintal.

 

Faz-se um buraco na terra com cerca de 60cm 
de diâmetro e 25 a 40cm de profundidade.

 

Dentro de um caixote de lixo colocam
tijolos e um outro caixote por cima dos tijolos. 

O segundo caixote deve ser perfurado por 
baixo e nos lados. O primeiro caixo

uma saída para as escorrências.

 

Risca-se um quadrado na terra com 1m x 1m. 
Constrói-se paredes de cerca de 20cm de 

espessura com ramos, terra, torrões de relva, 
etc. entrelaçados nos cantos. As paredes 
devem ter aproximadamente 1m de a
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3.5.3 Materiais que podem ou não ser compostados 

De modo a que o composto final seja de boa qualidade é necessário haver uma 

triagem inicial segundo a qual existem materiais que podem ser compostados e outros 

não. 

Os materiais orgânicos que podem ser compostados são classificados, de uma 

forma simplificada em verdes e castanhos; sendo que os verdes são aqueles que 

contêm maior proporção de azoto e elevados teores de humidade, como restos de 

cozinha e relva fresca. Enquanto que, os castanhos contêm maior proporção de 

carbono e são bastante secos, como a palha e folhas secas. 

De modo a que a compostagem decorra da melhor forma deve ser utilizada a 

maior diversidade de materiais possível, numa proporção aproximadamente igual de 

verdes e castanhos.  

Tabela 4: Materiais que podem ser compostados. 

Verdes Castanhos 

Restos e cascas de legumes e hortaliças  

Restos e cascas de frutos  

Pequenas quantidades de comida cozinhada Feno 

Cereais Palha 

Restos de pão Aparas de madeira e serradura 

Arroz e massas Aparas de relva e ervas secas 

Cascas de ovos esmagadas Plantas secas 

Borras e filtros de café Folhas e pequenos ramos secos 

Folhas e saquetas de chá Pequenas quantidades de cinzas de madeira 

Aparas de relva fresca e flores  

Folhas verdes  

Existem, no entanto, alguns resíduos que podem provocar problemas ao 

processo da compostagem e que por esse motivo não convém adicionar ao 

compostor. 
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Tabela 5: Lista de materiais a evitar no compostor e respectivo motivo 

Material Motivo 

Carne, peixe, ovos e lacticínios Libertam maus cheiros e podem atrair animais 
indesejáveis 

Óleos e gorduras Dificultam o arejamento e atraem animais 
indesejáveis 

Ossos e espinhas Demoram muito tempo a degradar-se 

Fezes de animais domésticos 
Contêm microrganismos prejudiciais ao 
desenvolvimento das plantas e transmissores de 
doenças aos humanos 

Carvão, cinzas de carvão e de 
madeira Podem conter substâncias prejudiciais às plantas 

Resíduos de jardim tratados com 
pesticidas/herbicidas 

São substâncias muito tóxicas que se infiltram no 
solo podendo contaminar a água de poços e furos 

Restos de plantas com doenças 
Os microrganismos causadores de doenças 
podem não ser eliminados durante o processo e 
serem transmitidos a outras plantas 

Citrinos 
Grandes quantidades de citrinos tornam o 
material a compostar muito ácido, o que inibe o 
processo 

 

3.5.4 Tempo de Compostagem 

A quantidade de tempo necessária para degradar completamente a matéria 

orgânica depende de vários factores, sendo muito variável.  

Se as necessidades nutricionais da pilha forem atendidas, os materiais utilizados 

em pequenas dimensões, mantido o nível óptimo de humidade, e a pilha revolvida 

uma a duas vezes por semana o composto poderá estar pronto entre 2 a 3 meses. No 

caso de o revolvimento ser efectuado ocasionalmente e o material adicionado 

continuamente, o composto só ficará pronto ao fim de 3 a 6 meses. 

O composto encontra-se pronto quando apresentar um aspecto homogéneo, a 

cor e o cheiro semelhante ao da terra apresentando-se também à temperatura 

ambiente. 
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3.5.5 Potencial de Poluição do Composto Imaturo 

A maturação é um termo que descreve a capacidade, em geral, do composto 

para um uso final. 

O potencial de poluição do processo de compostagem depende da razão de 

produção e consumo de compostos intermediários formados durante a decomposição 

de biomoleculas, tais como gorduras, proteínas e hidrocarbonetos. A produção destes 

compostos é inevitável e não é simples de controlar devido a: a) à natureza 

heterogénea dos componentes da matéria, b) o grau de decomposição que ocorre, 

inevitavelmente, anteriormente à deposição no local de compostagem, c) a destruição 

faseada de macromoleculas que ocorre naturalmente nas instalações de 

compostagem. Muitos destes produtos intermediários são tóxicos e libertam odores 

quando são libertados para o ambiente prematuramente. É apenas através do 

consumo destes subprodutos, potencialmente prejudiciais, por micróbios ao longo do 

tempo durante um processo de maturação que se reduz a subsequente ameaça para 

o solo, água e ar (Bio-Logic Environmental Systems, 2001). 

Até à data, ainda nenhum método efectivamente eficaz e fiável foi desenvolvido 

para medir o grau relativo de estabilização de um composto (Bio-Logic Environmental 

Systems, 2001). 

3.5.6  Estabilização e Maturação do composto 

A estabilidade e maturação são, reconhecidamente, parâmetros importantes na 

avaliação da qualidade do composto. Não existem definições universalmente aceites 

para os termos estabilidade e maturação do composto (WRAP, 2005), no entanto, a 

estabilidade do composto pode ser definida como a taxa de actividade biológica, e a 

maturidade do composto como a prontidão para uso no solo (WRAP, 2005). 

O grau de maturação é frequentemente associado ao potencial de crescimento 

das plantas ou a fitotoxicidade (Lima, R. et al 2006), sendo assim, a maturação é 

considerada o grau de biodegradação em que o composto se encontra livre de 

substâncias fitotóxicas que causem atrasos no crescimento de sementes, inibam o 

crescimento das plantas ou apresentem qualquer outro efeito adverso nas plantas 

(WRAP, 2005). Os compostos maturados encontram-se prontos a serem utilizados, 

pois possuem concentrações aceitáveis ou negligenciáveis de compostos fitotóxicos, 

tais como o NH3 ou ácidos orgânicos (Lima, R. et al 2006).  
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A estabilidade do composto pode ser definida como o grau de decomposição 

sofrida pela matéria orgânica. Um material é considerado instável quando contem uma 

grande porção de matéria orgânica que pode ainda estar a sofrer de elevada 

actividade microbiológica. 

A respiração pode ser considerada uma medida da actividade microbiológica. 

Esta proporciona dados fidedignos e avaliação científica da actividade microbiológica. 

Assim, a respirometria (evolução da razão de CO2 e/ou razão de consumo de O2) tem 

sido largamente usada de modo a avaliar a actividade microbiológica e, portanto, a 

estabilidade de uma amostra de composto (Lima, R. et al 2006).  

Em geral, o índice de respiração (IR) pode ser definido como a razão de 

consumo de O2 ou evolução de CO2 de uma amostra sob condições específicas (Lima, 

R. B. et al 2006).   

Através da determinação do IR, pode-se também detectar a presença de 

substâncias tóxicas na amostra. A diminuição do valor do IR, quando não há redução 

da carga orgânica aplicada, pode indicar a presença de substâncias tóxicas ou 

inibidoras no composto (Fernandes, J., et al 2001).  

3.5.5.1 Testes de Fitotoxicidade 

É importante conseguir diferenciar entre fitotoxicidade persistente e efeitos 

temporários da instabilidade ou imaturidade do composto, pois a instabilidade e a 

imaturidade podem produzir efeitos fitotóxicos. No entanto, podem ocorrer efeitos de 

fitotoxicidade com compostos estáveis e maduros devido a substâncias que não são 

removidas durante o processo de compostagem (metais pesados, herbicidas 

persistentes) (WRAP, 2005). 

As substâncias potencialmente tóxicas, como os metais pesados, acumulam-se 

nos tecidos da planta, afectando o seu crescimento e desenvolvimento. Devido a 

essas características, as plantas são usadas como bioindicadoras de substâncias 

potencialmente tóxicas. Alterações nas condições ambientais, principalmente devido à 

poluição química, pode ser detectada nas plantas pela produção, acumulação e 

activação de compostos na forma de enzimas em resposta ao stress ocasionado, 

assim como pela redução na produção de matéria seca e no crescimento radicular. 

Mudanças fisiológicas e bioquímicas como actividade da peroxidase, respiração, teor 

de clorofila nas folhas podem ocorrer em plantas expostas a substâncias tóxicas 

(Araújo, A. et al 2005).  
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Assim sendo, a colocação de um composto não estabilizado no solo pode levar 

ao retardamento do crescimento das plantas. 

Testes de Germinação 

Um dos testes para determinar a maturação de compostos orgânicos incluídos 

no Guia do CCME (Canadian C. Enviroment Ministerial, Guidelines for Compost 

Quality-1996), preconiza que “a germinação de Lepidium sativum L. em extractos 

aquosos de compostos orgânicos deve atingir valores acima de 90% de germinação 

em relação ao controle”. O índice de germinação de sementes representa uma 

condição química-orgânica que indica a presença ou ausência de compostos 

orgânicos que podem causar fitotoxicidade (Silva, F. et al 2007).  

O bioensaio de germinação de sementes pode ser relativamente insensível a 

muitas substancias tóxicas, isto porque as sementes podem ter armazenado os 

nutrientes necessários á sua sobrevivência e também devido à existência de certos 

compostos químicos que não podem ser absorvidos por estas (Kapustka, 1997).  

Ensaios de Vasos 

No teste de vaso coloca-se uma planta em vasos com terra e composto orgânico 

de modo a ser possível avaliar a sua tolerância a esse composto e, deste modo, 

avaliar o seu efeito inibitório no crescimento da planta. 

Para planta de teste é recomendado o Azevem (Lolium multiflorum) uma vez que 

apresenta rápido crescimento, não necessita de muitos cuidados para o seu 

desenvolvimento e tem uma capacidade de germinação superior a 90%.  

3.5.5.2 Testes de Respirometria 

A estabilidade biológica determina a extensão em que a matéria orgânica 

biodegradável já se decompôs. Ter conhecimento da estabilidade biológica possuída 

pela matéria orgânica, não só durante o processo aeróbio mas também a que se vai 

encontrar no produto final, é extremamente importante de modo a que o processo seja 

controlado eficientemente e para que os produtos sejam utilizados beneficamente 

(Adani F. et al 2004). O material é considerado instável se ainda contiver elevadas 

quantidades de matéria biodegradável que possa conter grande actividade 

microbiológica. A respiração pode ser considerada uma medida geral da actividade 

microbiológica, e por esta razão a respirometria tem sido largamente utilizada para 
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avaliar a actividade microbiológica e, portanto, a estabilidade de uma amostra de 

composto (Gómez, R. et al. 2006) 

Teste de auto-aquecimento 

Este método mede o incremento de temperatura que ocorre devido ao calor 

libertado pela actividade química e biológica que acontece na amostra de composto. 

No entanto, este teste não pode ser directamente relacionado com a respiração pois 

muitas reacções químicas e biológicas relacionadas com a respiração são também 

exotérmicas. Além de que, o aquecimento da biomassa também é influenciado por 

outros factores, tais como a porosidade ou a humidade (Gómez, R. et al 2006), 

tratando-se, portanto de um método prático para operações de rotina, no entanto, 

trata-se da menos directa das três principais técnicas de respirometria (WRAP, 2005). 

Métodos baseados na produção de CO2 

A produção de CO2 está directamente relacionada com a respiração aeróbia. A 

grande desvantagem destes métodos prende-se no facto de estes não serem capazes 

de distinguir entre o CO2 produzido aerobiamente do que é produzido 

anaerobicamente. Além de que, estes métodos assumem sempre que a razão CO2/O2 

é 1, quando, na realidade, esta pode variar dependendo do grau de oxidação do 

carbono orgânico. No entanto, se a análise for levada a cabo sob condições aeróbias 

controladas todo o CO2 será produzido sob respiração aeróbia (Gómez, R. et al 2006). 

Assim, a evolução de CO2 encontra-se directamente relacionada com a respiração 

aeróbia e, das três técnicas consideradas, é a mais verdadeira medida da respiração 

aeróbia e, portanto, actividade biológica (WRAP, 2005). 

A monitorização da evolução de CO2 apresenta duas desvantagens, sendo elas: 

a solubilidade do CO2 em soluções aquosas; e o facto desta solubilidade ser 

dependente do pH (Gómez, R. et al 2006). No entanto, este método é o que apresenta 

mais vantagens, como por exemplo: 

- é o indicador de actividade biológica mais directo; 

- universalmente aplicável; 

- robustez; 

-precisão; 

-sensibilidade; 
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-simplicidade de equipamento; 

-baixos custos de medição (WRAP, 2005). 

Métodos baseados no consumo de O2 

Nestes métodos a razão de consumo de O2 pode ser quantitativamente medida, 

usando respirómetros manométricos ou electrolíticos, através da medição de 

alterações das concentrações de O2. Com cromatografia gasosa ou eléctrodos de O2 o 

oxigénio pode ser medido directamente ou como oxigénio dissolvido em suspensões 

aquosas. 

Os métodos baseados na razão de consumo de O2 são classificados como 

estáticos ou dinâmicos. Nestes últimos existe um contínuo fornecimento de ar durante 

todo o ensaio minimizando as limitações de difusão de O2. Os métodos estáticos não 

implicam um fornecimento contínuo de O2 durante o ensaio. Estes tanto podem ser 

realizados com amostras sólidas como liquidas (Gómez, R. et al 2006).  

3.5.7 Riscos para a Saúde 

Preocupações relativas à saúde em matéria de compostagem dependem tanto 

do indivíduo que a pratica como do material a ser compostado. Apesar de a maioria 

das pessoas não serem susceptíveis de vir a ter qualquer problema, existem algumas 

preocupações que colocam alguns indivíduos em risco.  

Da mesma forma que a resistência de cada individuo à doença é variável, 

existem certos indivíduos que podem ser particularmente sensíveis a alguns dos 

organismos presentes durante a compostagem. A elevada população de variadas 

espécies de bolores e fungos, num processo de compostagem activo, podem causar 

reacções alérgicas em algumas pessoas, apesar de a maioria não sofrer qualquer tipo 

de reacção adversa. Algumas das condições que podem predispor os indivíduos a 

infecções ou a uma reacção alérgica incluem: um sistema imunológico enfraquecido, 

alergias, asma, alguns medicamentos como antibióticos e hormonas adrenocortical. 

Pessoas neste tipo de condições devem evitar o revolvimento do compostor ou tomar 

precauções de modo a minimizar a exposição.  

No entanto se, durante a operação de compostagem, esta não for conduzida 

adequadamente, existem fortes probabilidades de agentes patogénicos sobreviverem 

ao processo. A ausência de microrganismos patogénicos no composto final é 

extremamente importante, uma vez que este poderá ser utilizado em aplicações às 
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quais as pessoas vão estar directamente expostas. No entanto, o controle desses 

microrganismos pode ser facilmente alcançado, quando o processo é eficiente e 

controlado. A maior parte dos microrganismos patogénicos é facilmente destruída às 

temperaturas e tempos de exposição utilizados nas operações de compostagem (55ºC 

durante 15 a 20 dias).  

De qualquer modo, medidas sanitárias normais, tais como, lavar as mãos antes 

de tocar nos alimentos ou nos olhos, são muito importantes. 
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4 Caso de estudo  

A escola EB 2,3 Bento Carqueja, de Oliveira de Azeméis apresenta-se como 

uma excelente escolha para a aplicação de um projecto de educação ambiental 

complementado com um processo de compostagem doméstica. Isto porque esta 

escola apresenta uma frequência de perto de 1000 alunos o que leva a uma elevada 

produção diária de resíduos biodegradáveis durante a confecção das refeições na 

cantina. Para além disso, trata-se de uma escola com cerca de 1380 m2 de zonas 

verdes, com árvores do tipo eucaliptos e cedros, facultando grandes quantidades de 

resíduos secos. Estes factores, em conjunto com a vontade de aprendizagem, fazem 

da EB 2,3 Bento Carqueja um local ideal para a realização de um ensaio de 

compostagem doméstica. 

 Este trabalho iniciou-se com uma forte vertente educacional direccionada para 

toda a comunidade da Escola EB 2,3 Bento Carqueja.  

 Seguidamente é analisada a implementação de um compostor doméstico na 

escola. O composto obtido no compostor, tem como objectivo vir a ser utilizado pelos 

alunos da escola nos jardins desta e em actividades, de modo a comprovar a sua 

utilidade.  

 Numa primeira fase do trabalho foram efectuados um manual alusivo à 

compostagem doméstica com uma linguagem apropriada à idade dos alunos, 

documentos direccionados aos professores que se encontram à frente do projecto 

Eco-escolas1, um folheto informativo para toda a comunidade, fichas de actividades 

para os diferentes níveis académicos e tabela informativa dos resíduos de cantina 

utilizáveis. No entanto, foi da preferência dos professores, a aplicação desta fase do 

projecto apenas após a conclusão de um primeiro ensaio de compostagem com 

sucesso realizado no recinto da escola. Deste modo houve a oportunidade de os 

professores que se encontram à frente do projecto, e que no entanto não são da área 

de ciências, arrecadarem um conhecimento mais aprofundado sobre o tema da 

compostagem, não permitindo que, no futuro, induzam os seus alunos e a si próprios 

em erro. O material educativo vai ser, portanto, utilizado desde o início do ano lectivo 

                                                           
1 O Eco-Escolas é um Programa Internacional que pretende encorajar acções e reconhecer o trabalho de 
qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental/Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável. Fornece fundamentalmente metodologia, formação, materiais 
pedagógicos, apoio e enquadramento ao trabalho desenvolvido pela escola, sendo dirigido a escolas do 
Ensino Básico (1º, 2º e 3º Ciclos e Jardins de Infância). (Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente) 
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enquanto os novos ensaios de compostagem serão realizados a partir do mês de 

Novembro pois entretanto estão a ser construídos mais dois compostores na escola. 

As actividades explicadas nas fichas, e aplicáveis a qualquer turma do 2º ou 3º ciclo, 

podem ser aplicadas logo aquando do início dos ensaios de compostagem.  

 Numa segunda fase foi realizado o ensaio de compostagem doméstica, num 

compostor de madeira construído por um dos professores da escola, utilizando os 

resíduos recolhidos na cantina. Os resíduos foram separados e pesados diariamente, 

durante o período de um mês, tendo sido também colocados todos os dias no 

compostor resíduos castanhos recolhidos nos jardins e canteiros da escola, foi 

também pedido à comunidade escolar para contribuir com alguns resíduos castanhos. 

 Numa fase posterior do trabalho é ainda feita uma análise exaustiva ao 

composto final, de modo a verificar se cumpre os critérios requeridos no Rótulo 

Ecológico e se, portanto, já se encontra pronto para ser utilizado pelos alunos. 

4.1 A Compostagem na Escola 

Houve necessidade de preparar um conjunto de documentos de apoio à 

compostagem para professores, alunos e funcionários. 

 Como já foi referido anteriormente, foi preferido pelos professores à frente do 

projecto Eco-Escolas, apenas iniciarem um processo de compostagem por si só, e 

com os alunos, após aprofundarem os seus conhecimentos, de modo a não deixar 

ocorrer nenhum erro. Isto porque estes professores não são professores da área de 

ciências, nem apresentam quaisquer bases no assunto. 

 Tendo sido este ensaio de compostagem executado por mim com o máximo de 

apoio dos funcionários da escola, foi, então, realizado, também, alguns documentos 

informativos para toda a comunidade escolar, documentos esses que passaram por 

tabelas, um manual completo para professores e um manual simplificado para alunos, 

um folheto informativo para toda a comunidade escolar e fichas de actividades práticas 

para os alunos que abaixo se descriminam. 

4.1.1 Tabela de Resíduos da Cantina 

 Iniciou-se, então, com uma tabela informativa sobre os resíduos da cantina que 

poderiam ser compostados. Esta tabela foi distribuída e afixada na cantina de modo a 

que as empregadas a pudessem ver, e recolher os resíduos correctos para um saco, 

que era diariamente pesado e depositado no compostor. 



 

 

36 

 

Tabela 6: Tabela distribuída e afixada na cantina da escola de resíduos que podiam ser 

recolhidos 

 

4.1.2 Tabela de possíveis problemas e respectivas soluções 

De seguida, devido às dificuldades de deslocações ao local, era importante 

manter as pessoas informadas de pequenos problemas recorrentes da compostagem, 

e as respectivas soluções, de modo a que pudessem corrigir a tempo qualquer 

problema que estivesse a ocorrer durante o processo. Deste modo foi realizada uma 

tabela de ‘Problemas e respectivas Soluções’ apresentada de seguida. 
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Tabela 7: Tabela distribuída na escola com possíveis problemas e respectivas soluções 

 

4.1.3 Documento sobre Compostagem direccionado para os 

professores 

 De modo a que obtivessem um conhecimento aprofundado sobre todos os 

factores da compostagem, foi elaborado um pequeno documento direccionado aos 

professores sobre este tema e os seus factores mais importantes.   
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Compostagem Doméstica na Escola EB 2, 3 Bento Carqueja 

Enquadramento 

O concelho de Oliveira de Azeméis possui uma população de aproximadamente 15 300 
habitantes (Censos 2001). A produção de resíduos sólidos urbanos no ano de 2005 (INE) foi de, 
aproximadamente, 11 mil toneladas. Destas, 4 mil toneladas eram resíduos orgânicos. 

Os resíduos orgânicos podem ser aproveitados na compostagem doméstica, permitindo 
assim a obtenção de um fertilizante natural (composto). Além disso, contribui para a diminuição 
de resíduos depositados em aterro, promovendo assim uma melhoria do ambiente. 

Compostagem  

A decomposição é pelo menos tão antiga como o solo. A compostagem sempre ocorreu, 
muito antes de existirem pessoas para a observar, em cada floresta, em cada prado, em cada 
pântano, lodaçal, savana ou estepe do mundo. Tal como Richard Langer uma vez disse: “A 
compostagem é um processo natural que começou com as primeiras plantas da terra e continua 
desde então”. 

A prática moderna de compostagem é pouco mais do que uma aceleração e intensificação 
dos processos naturais. É assim a reciclagem1, à escala familiar, dos resíduos orgânicos da sua 
cozinha e da sua horta ou jardim, realizada através dos seres vivos que lá se instalam, tais como 
minhocas, bolores e bactérias que transformam todas as substâncias biodegradáveis2 num adubo 
rico em nutrientes a que se chama composto. 

Porquê compostar? 

A compostagem é um tema de crescente interesse nas escolas de todo o país.  
• Cerca de 35,9% dos resíduos sólidos urbanos é material biodegradável (Url 1), possível de 

ser decomposto, reduzindo assim a quantidade de resíduos a ser eliminada em aterro ou 
por incineração; 

• A compostagem em casa reduz substancialmente os custos inerentes ao transporte e 
deposição dos resíduos; 

• No final do processo de compostagem obtém-se um composto orgânico, sem aditivos 
químicos, que aplicado no solo, fornece matéria orgânica facilmente assimilável pelas 
plantas com características semelhantes a um fertilizante; 

• Diminuição de gases poluentes; 
• “Em matéria de lixo, ninguém está inocente”. 

 
[1] Reciclável – Reaproveitamento de materiais velhos para a fabricação de novos produtos, ou seja, o 
material usado é utilizado como matéria-prima. 
[2] Biodegradável – Material que pode ser degradado pelos microrganismos. Quando um material ou 
organismo se decompõe “cede” as suas propriedades químicas ao solo, o que torna essencial garantir que 
esses materiais não estejam contaminados com substanciais tóxicas. 
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Ao abordar a questão dos resíduos sólidos, a compostagem fornece uma maneira de incutir 
nas crianças um sentimento de administração ambiental.  Muitos programas educacionais focam a 
redução, reutilização e a reciclagem dos nossos resíduos sólidos. A compostagem está em sintonia 
com esta ideia, mas leva-a um passo mais á frente. 

Com a compostagem, as crianças podem fazer mais do que apenas enviar latas para 
reciclagem ou jogar jornais fora - eles podem ver todo o ciclo, desde os restos de alimentos ou 
outros resíduos orgânicos iniciais a algo que é agradável de manusear e é bom para o solo. As 
crianças aprendem através da experiência directa que eles podem fazer a diferença 
pessoalmente e ter um efeito positivo sobre o meio ambiente. 

 
Outra razão para a compostagem nas escolas é que ela fornece um tema rico de descoberta 

e para a investigação científica. Embora a compostagem seja simples, também envolve algumas 
fascinantes interacções de processos biológicos, químicos e físicos. 

Compostagem como Técnica de Gestão de Resíduos 

Uma questão fundamental a enfrentar na sociedade moderna é a gestão de resíduos.  Ou 
colocando a questão mais simplesmente, o que devemos fazer com os resíduos que produzimos?  
Uma crescente ênfase foi colocada sobre a política dos três R's: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. A 
compostagem proporciona um meio de realizar todos os três R's. Esta reduz a quantidade de lixo 
enviado para o aterro sanitário, a matéria orgânica é reutilizada e é reciclada em solo útil. 

 
Projectar sistemas de compostagem bem sucedida requer a compreensão de certos 

processos biológicos, químicos e físicos, tais como a circulação de ar, a absorção de carbono e 
azoto, e produção e transferência de calor.  Os alunos podem ser uma parte importante do 
processo de obtenção de informação científica sobre compostagem, ganham uma 
consciencialização do papel das pessoas no mundo de hoje, e também aprendem como os resíduos 
são produzidos e como estes podem ser reduzidos.   

Compostagem como um tópico de Investigação Independente do Estudante 

A compostagem é um tipo de investigação que não envolve qualquer equipamento caro, e, 
alem disso, todas as matérias estão facilmente disponíveis.  Embora, a longo prazo, seja possível 
realizar projectos de investigação, há muitas experiências que podem ser realizadas dentro de 
uma a duas semanas ou menos. Por exemplo, os alunos podem experimentar qual a mistura que 
promove uma decomposição mais rápida. Depois de terem criado um sistema de compostagem, os 
alunos podem utilizar o composto para experiências, incluindo a avaliação da actividade microbiana 
na decomposição dos resíduos orgânicos, observando o comportamento de invertebrados do solo, 
e determinar a forma como os microrganismos e invertebrados se relacionam entre si.  As 
possibilidades de definição de experiências com diferentes variáveis independentes são infinitas. 

Além de vivenciar o processo científico, os alunos envolvidos na investigação de 
compostagem ganham algumas outras habilidades importantes.  Ao discutir os seus resultados 



 

 

 

referem-se mais ao problema da gestão dos resíduos, desenvolvendo um apreço pelo papel da 
ciência no processo de decisão
hábitos pessoais reduzindo os seus hábitos de consumo. 
competências sociais que irá ajuda
trabalho em conjunto de aprendizagem cooperativa ao mesmo tempo que conduzem a sua 
investigação.   

As fases de Compostagem

No processo de compostagem, os microrganismos decompõem a matéria orgânica e 
produzem dióxido de carbono, água, calor e húmus produzindo o composto orgânico final 
relativamente estável. Sob condições ideais, a compostagem prossegue através de três fases: 1) a 
mesófila, ou fase de temperatura moderada, que dura alguns dias, 2) a  termófila, ou fase de alta 
temperatura, que pode durar de alguns dias a vários meses e, 
arrefecimento e maturação  que  dura alguns meses.

Ilustração 1: Gráfico da curva de temperatura típica de uma compostagem

Diferentes comunidades de m
compostagem. A decomposição inicial é realizada por microrganismos mes
quebram os compostos facilmente degradáveis. 
rápida da temperatura do composto. 

 À medida que a temperatura sobe acima de 40 ° C, os microrganismos mesofilos tornam
menos competitivo e são substituídos por out
muitos microrganismos patogénicos, vegetais ou humanos, são destruídos. Acima dos
muitos micróbios morrem limitando a taxa de decomposição, o composto deve ser arejado e 
misturado para manter a temperatura inferior a este ponto. 

 Durante a fase termófila, as altas temperaturas aceleram a degradação de proteínas, 
gorduras, hidratos de carbono complexos como a celulose. À medida que

se mais ao problema da gestão dos resíduos, desenvolvendo um apreço pelo papel da 
ciência no processo de decisão política.  Os alunos aplicam também o que aprenderam aos seus 

o os seus hábitos de consumo.  Para além disso, podem adquiri
competências sociais que irá ajuda-los no local de trabalho e na sua vida pessoal, através do 
trabalho em conjunto de aprendizagem cooperativa ao mesmo tempo que conduzem a sua 

As fases de Compostagem 

No processo de compostagem, os microrganismos decompõem a matéria orgânica e 
produzem dióxido de carbono, água, calor e húmus produzindo o composto orgânico final 
relativamente estável. Sob condições ideais, a compostagem prossegue através de três fases: 1) a 
mesófila, ou fase de temperatura moderada, que dura alguns dias, 2) a  termófila, ou fase de alta 
temperatura, que pode durar de alguns dias a vários meses e, finalmente, 3) a fase de 
arrefecimento e maturação  que  dura alguns meses. 

Gráfico da curva de temperatura típica de uma compostagem (Fonte: 
Composting in Schools) 

Diferentes comunidades de microrganismos predominam durante as várias fases de 
decomposição inicial é realizada por microrganismos mesofilos, que rapidamente 

quebram os compostos facilmente degradáveis.  O calor que eles produzem provoca a subida 
rápida da temperatura do composto.  

À medida que a temperatura sobe acima de 40 ° C, os microrganismos mesofilos tornam
menos competitivo e são substituídos por outros que são termófilos. A temperaturas de 55 ° C 
muitos microrganismos patogénicos, vegetais ou humanos, são destruídos. Acima dos
muitos micróbios morrem limitando a taxa de decomposição, o composto deve ser arejado e 
misturado para manter a temperatura inferior a este ponto.  

Durante a fase termófila, as altas temperaturas aceleram a degradação de proteínas, 
e carbono complexos como a celulose. À medida que o fornecimento destes 
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se mais ao problema da gestão dos resíduos, desenvolvendo um apreço pelo papel da 
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los no local de trabalho e na sua vida pessoal, através do 

trabalho em conjunto de aprendizagem cooperativa ao mesmo tempo que conduzem a sua 

No processo de compostagem, os microrganismos decompõem a matéria orgânica e 
produzem dióxido de carbono, água, calor e húmus produzindo o composto orgânico final 
relativamente estável. Sob condições ideais, a compostagem prossegue através de três fases: 1) a 
mesófila, ou fase de temperatura moderada, que dura alguns dias, 2) a  termófila, ou fase de alta 

finalmente, 3) a fase de 

 

(Fonte: Cornel Composting: 

icrorganismos predominam durante as várias fases de 
ofilos, que rapidamente 

O calor que eles produzem provoca a subida 

À medida que a temperatura sobe acima de 40 ° C, os microrganismos mesofilos tornam-se 
ros que são termófilos. A temperaturas de 55 ° C 

muitos microrganismos patogénicos, vegetais ou humanos, são destruídos. Acima dos 65 ° C 
muitos micróbios morrem limitando a taxa de decomposição, o composto deve ser arejado e 

Durante a fase termófila, as altas temperaturas aceleram a degradação de proteínas, 
o fornecimento destes 
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compostos de alta energia se vai esgotando, a temperatura do composto diminui gradualmente e 
os microrganismos mesofilos assumem mais uma vez para a fase final da "cura" ou maturação do 
restante da matéria orgânica.  

Química da Compostagem 

Razão C/N 

Dos muitos elementos necessários para a decomposição microbiológica o carbono e o azoto 
são os mais importantes.  O carbono serve de fonte de energia e é a base que compõem cerca de 
50 por cento da massa das células microbiológicas.  O azoto é um componente crucial das 
proteínas, ácidos nucleicos, aminoácidos, enzimas e co-enzimas necessárias ao funcionamento e 
crescimento celular. 

 A razão C / N ideal para a compostagem é geralmente considerada como sendo de cerca 
de 30:1, ou seja, 30 partes de carbono para cada parte de azoto por peso.  Porquê 30:1?  A 
razões mais baixas, o azoto será oferecido em excesso e perder-se-á como gás amoníaco, 
causando odores indesejáveis. Razões mais elevadas significa que não existe azoto suficiente para 
o crescimento óptimo da população microbiológica, deste modo a compostagem irá ser 
relativamente fria e a degradação proceder a um ritmo lento. 

Oxigénio 

Outro ingrediente essencial para o sucesso da compostagem é o oxigénio. À medida que os 
microrganismos oxidam o carbono para obter energia, é produzido dióxido de carbono.  Sem 
oxigénio suficiente, o processo tornar-se-á anaeróbico e produzirá odores indesejáveis.  

 Portanto, que quantidade de oxigénio é necessário para manter condições aeróbias?  
Embora na atmosfera exista cerca de 21% de oxigénio, existem micróbios aeróbios que podem 
sobreviver em concentrações tão baixas como 5%.  Concentração de oxigénio superior a 10% é 
considerada ideal para a manutenção de uma compostagem aeróbia.  Alguns sistemas de 
compostagem são capazes de manter oxigenação adequada passivamente, através da difusão e 
convecção natural.  Outros sistemas exigem arejamento activo, fornecido por ventiladores ou 
através da mistura e revolvimento dos materiais da compostagem.  

Balanço de Nutrientes 

Quantidades adequadas de fósforo, potássio, e de minerais (cálcio, ferro, boro, cobre, 
etc.) são essenciais para o metabolismo microbiológico.  Normalmente estes nutrientes não são 
limitantes porque eles estão presentes em grande concentração nos materiais iniciais da 
compostagem. 

pH 
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Um pH óptimo para os microrganismos na compostagem situa-se entre 5,5 e 8,5. Enquanto as 
bactérias e os fungos digerem a matéria orgânica, libertam ácidos orgânicos.  Nas primeiras 
fases da compostagem estes ácidos muitas vezes acumulam-se, e a consequente queda do pH, 
incentiva o crescimento de fungos.  

Física da Compostagem 

 

O calor na compostagem é produzido como um subproduto da degradação microbiológica da 
matéria orgânica. A produção de calor depende do tamanho da pilha, do seu teor de humidade, 
arejamento e da razão C / N.  Adicionalmente, a temperatura ambiente afecta as temperaturas 
atingidas na compostagem.  

Num sistema de compostagem bem concebido, este irá aquecer até 40-50°C num período 
de dois a três dias. Não se deve deixar atingir temperaturas superiores a 65°C pois iria causar a 
morte de micróbios benéficos para a compostagem. Se a pilha ficar demasiado quente, arejar a 
pilha remexendo irá ajudar a dissipar o calor.  

A decomposição ocorre mais rapidamente durante a fase termófila da compostagem (40-60 
° C), que dura várias semanas ou meses, dependendo do tamanho do sistema de compostagem e da 
composição dos ingredientes.  Esta fase também é importante para a destruição de agentes 
patogénicos, larvas, sementes e ervas daninhas.  Em sistemas ao ar livre, os invertebrados 
sobrevivem à fase termófila movendo-se para a periferia da pilha ou tornando-se inactivos.  

Tamanho das Partículas 

A actividade microbiológica geralmente ocorre na superfície das partículas orgânicas. Por 
isso, diminuir o tamanho das partículas, através do seu efeito do aumento de superfície, irá 
incentivar a actividade microbiológica e aumentar a taxa de decomposição.  Por outro lado, quando 
partículas são demasiado pequenas e compactas, a circulação do ar através da pilha é inibida, 
diminuindo o oxigénio disponível para os microrganismos no interior da pilha e, por fim, diminui a 
taxa de actividade microbiológica.  

Arejamento 

O oxigénio é essencial para o metabolismo e a respiração dos microrganismos aeróbios, e 
também para oxidar as diversas moléculas orgânicas presentes no material residual.  No início da 
actividade microbiológica oxidativa, a concentração de oxigénio nos espaços porosos é de cerca 
de 15-20% (semelhante à composição normal do ar), a concentração de CO2 varia de 0.5-5%. À 
medida que a actividade biológica avança, a concentração de oxigénio diminui e aumenta a 
concentração de CO2.  Se a concentração média de oxigénio, na pilha cai abaixo dos 5%, 
desenvolvem-se regiões de condições anaeróbias.  Se a actividade anaeróbia aumenta acima de um 
certo limite, pode resultar em odores indesejáveis.  
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Humidade 

Um teor de humidade de 50-60% é geralmente considerado o óptimo para a compostagem.  
Pouca humidade (<30%) inibe a actividade bacteriana, muita humidade (> 65%) resulta em 
decomposição lenta, produção de bolsas anaeróbias com libertação de odores e  lixiviação de 
nutrientes. 

É possível avaliar o teor de humidade através do “teste da esponja”.  Ao apertar uma mão-
cheia de material que se encontra a compostar deve ficar com a mão húmida mas não a pingar. 

Tamanho e Formato do Sistema de Compostagem 

 Uma pilha de compostagem deve ser de tamanho suficiente para evitar a rápida dissipação 
de calor e humidade, no entanto pequeno o suficiente para permitir boa circulação do ar.  

 

 

Porque oxigénio se difunde de forma muito mais lenta na água do que no ar, o excesso de 
humidade reduz a penetração de oxigénio.  

Porosidade Inadequada 

A granulometria, distribuição, densidade e porosidade de uma mistura de composto são o 
segundo grupo de factores que podem levar a condições anaeróbias. Estas características físicas 
da mistura podem interagir com altos níveis de humidade reduzindo o transporte de oxigénio. As 
partículas de pequenas dimensões reduzem o número de poros de grandes dimensões, aumentando 
o caminho que o oxigénio terá de percorrer através de pequenos poros por difusão (que são mais 
susceptíveis de se encontrarem cheios de água).  

Substratos Rapidamente Degradáveis 

O teor de oxigénio em qualquer local de uma pilha de compostagem reflecte um equilíbrio 
entre a oferta de oxigénio e do consumo de oxigénio. Substratos rapidamente degradáveis, como 
erva ou restos de alimentos, consomem oxigénio muito mais rapidamente do que folhas ou lamas.  
O consumo de oxigénio é uma função das características do substrato (C / N, biodisponibilidade, 
humidade, dimensão da partícula, etc.) e das condições ambientais (temperatura, humidade, 
concentração de oxigénio, e pH).  

Tamanho Excessivo da Pilha 

A compostagem realiza-se de muitas formas e tamanhos, seja a partir de garrafas 1 litro 
em vácuo ou em armazéns com sistemas de tamanho industrial.  Em todos estes sistemas, o 
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tamanho correcto da pilha equilibra o calor gerado pela decomposição microbiológica com o calor 
perdido através de condução, convecção, e radiação, mantendo a maior parte do composto entre 
40 º C e 60 ° C.  
 

Composto – Que benefícios? 

• Estímulo ao desenvolvimento das raízes das plantas, que se tornam mais capazes de 
absorver água e nutrientes do solo; 

• Aumento da capacidade de infiltração de água, reduzindo a erosão; 
• Aumento da capacidade de retenção de humidade e de nutrientes, reduzindo a 

necessidade de aplicação de fertilizantes químicos; 
• Mantém estáveis a temperatura e os níveis de acidez do solo (pH); 
• Dificulta ou impede a germinação de sementes de plantas invasoras (daninhas); 
• Activa a vida do solo, favorecendo a reprodução de microrganismos benéficos às culturas 

agrícolas. 

Materiais que pode compostar 

Quanto maior for a variedade de materiais na pilha melhor, pois a variedade aumenta as 
possibilidades de obter um composto bem equilibrado e mais tipos de microrganismos entrarão em 
acção. 

Os materiais orgânicos que podem ser compostados classificam-se de uma forma 
simplificada em castanhos e verdes. Os castanhos são aqueles que contêm maior proporção de 
Carbono, ou seja, ramos pequenos, folhas secas ou relva seca. Os verdes são os que têm maior 
proporção de Azoto, como relva fresca ou cascas de legumes e de frutas. Os materiais ricos em 
carbono fornecem a matéria orgânica e a energia para a compostagem e os materiais azotados 
aceleram o processo de compostagem, pois o azoto é necessário para o crescimento. 

 

Tabela 1– Lista de alguns materiais castanhos e verdes que podem ser compostados. 
Castanhos Verdes 

Aparas secas de relva Legumes e frutas 

Plantas (sem doenças e pesticidas) 
Comida cozinhada (sem 

gordura) 
Cascas de frutos secos Cereais 

Cabelos e pêlos de animais Borras e filtros de café 
Guardanapos/papeis com resíduos 

alimentares 
Folhas e saquetas de chá 

Folhas e ramos secos Aparas de relva fresca 
Aparas de madeira e serradura  
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Materiais que deve evitar colocar no compostor 

Existem no entanto alguns resíduos que podem provocar problemas ao processo da 
compostagem e que por esse motivo não convém adicionar no compostor. 

 

Tabela 2 – Lista de materiais a evitar no compostor e respectivo motivo 
Material Motivo 

Carne, peixe, ovos e lacticínios 
Libertam maus cheiros e podem atrair animais 

indesejáveis 

Óleos e gorduras 
Dificultam o arejamento e atraem animais 

indesejáveis 
Ossos e espinhas Demoram muito tempo a degradar-se 

Fezes de animais domésticos 
Contêm microrganismos prejudiciais ao 

desenvolvimento das plantas e transmissores de 
doenças aos humanos 

Carvão, cinzas de carvão e de 
madeira 

Podem conter substâncias prejudiciais às 
plantas 

Resíduos de jardim tratados com 
pesticidas/herbicidas 

São substâncias muito tóxicas que se infiltram 
no solo podendo contaminar a água de poços e 

furos 

Restos de plantas com doenças 
Os microrganismos causadores de doenças 

podem não ser eliminados durante o processo e 
serem transmitidos a outras plantas 

Citrinos 
Grandes quantidades de citrinos tornam o 

material a compostar muito ácido, o que inibe o 
processo 

 

O que fazer para iniciar a compostagem 

Localização do compostor 

Deve optar por colocar o compostor num local de fácil acesso, abrigado do vento, chuva e luz 
solar excessiva, p. ex. debaixo de uma árvore de folha caduca. 

Iniciar a compostagem 

� No fundo do compostor deve colocar uma rede de forma a impedir a entrada de ratos e 
toupeiras, mas que permita a passagem de minhocas; 

� De seguida deve colocar uma camada de paus grossos cruzados, com cerca de 20 a 30 cm 
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de altura, de modo a permitir a circulação de ar; 

� Colocar cerca de 15-20 cm de material seco: ramos de árvores, galhos, folhas secas, para 
permitir a escorrência da água e um melhor arejamento, 
diminuindo assim a libertação de maus odores e a atracção de 
animais indesejados. Seguidamente polvilhar com terra; 

� Após esta camada colocar materiais verdes, cortados e 
seguidamente cobrir com resíduos secos (castanhos). Deve então 
colocar um pouco de água. 

Manutenção 

� Para que o processo decorra com normalidade deve intercalar os materiais castanhos com 
os verdes, devendo finalizar sempre com os castanhos. Para uma compostagem mais 
eficiente deve colocar quantidades idênticas de materiais verdes e castanhos; 

� Pulverize as camadas de castanhos com água para que o composto fique com humidade 
suficiente; 

� Deverá ainda controlar os seguintes factores: arejamento, humidade e temperatura. 

Factores a controlar 

• O arejamento é necessário para fornecer oxigénio aos 
microrganismos responsáveis pela compostagem. Deve revirar o 
composto aproximadamente uma vez por semana, evitando assim o 
aparecimento de maus odores; 

� Os microrganismos necessitam de humidade para se movimentarem na 
pilha e para decomporem os materiais. No entanto, se a humidade for 
excessiva os microrganismos sufocam com a falta de ar. A humidade ideal 
pode ser medida através do "teste da esponja", ou seja, se ao espremer 
uma pequena quantidade de material, ficar com a mão húmida mas não a 
pingar, a humidade é a adequada; 

� A temperatura ideal para a decomposição dos materiais no compostor está entre os 45 e 
os 55 ºC, embora seja conveniente ultrapassar esta temperatura de modo a que sejam 
eliminados certos organismos indesejados. O aumento da temperatura é o resultado do 
trabalho dos microrganismos que decompõem os materiais orgânicos, assim, quanto mais 
elevada for a temperatura, mais trabalho está a ser realizado pelos microrganismos, no 
entanto, não se preocupe se a sua pilha de compostagem não atingir esta temperatura, o 
processo apenas será mais lento. A maioria dos microrganismos não sobrevive a 
temperaturas superiores a 70 ºC, pelo que, a esta temperatura, a decomposição também 
se torna muito lenta. 
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Problemas mais frequentes 

Tabela 3– Possíveis problemas e respectivas soluções 
 
 

Problema Causa Solução 

Processo lento 

Excesso de castanhos 
Adicione verdes e 
revolva o material 

Materiais muito 
grandes 

Cortar os materiais em 
pedaços mais pequenos 

e remexer a pilha  

Cheiro a podre 
Humidade em excesso 

Adicione castanhos e 
revolva o material 

Compactação Revire o material 

Cheiro a amónia Excesso de verdes 
Adicione castanhos e 
revolva o material 

Temperaturas baixas 

Falta de humidade 
Adicione água e 

revolva o material 
Falta de arejamento Revolva o material 

Falta de verdes 
Adicione materiais 

verdes 
Temperatura muito 

alta 
Arejamento 
insuficiente 

Revire o material 

Pragas 
Presença de carne e 
restos de comida com 

gordura 

Retire este tipo de 
alimentos do 

compostor e cubra com 
uma camada de 

castanhos 
 

Não se esqueça de sempre que remexer o material do compostor voltar a cobri-lo com 
material seco (folhas secas, palha, etc.). 
 

 

 

 

 



 

 

49 

 

Produto final 

� Quando o material do compostor tiver cheiro a terra, cor escura, estiver à temperatura 
ambiente e quase todo o material original não poder ser identificado então, o composto 
estará formado; 

� O processo de compostagem pode demorar de 3 meses a 1 ano, dependendo das 
condições em que decorrer a compostagem e da quantidade de material a compostar; 

� De forma a retirar qualquer material que possa eventualmente não estar completamente 
compostado, pode passar o composto por um crivo e estes materiais serem 
reintroduzidos num novo processo; 

� Antes de aplicar o composto no solo, deve armazená-lo durante algumas semanas, num 
local abrigado da chuva, de forma a garantir um composto totalmente estável. 

Como utilizar o composto? 

Deve utilizar o composto de acordo com as seguintes situações: 

 

3/5 de composto 

2/5 de terra 

       Relvados, canteiros, 
árvores e arbustos novos 

 

1/3 de composto  

1/3 de terra    

1/3 de areia 

Plantas novas,  

floreiras e plantas de 
interior 

 

Plano de actividades sobre compostagem doméstica – Escola Secundária Oliveira Júnior 

Actividades comuns 

Sempre que revolver e/ou introduzir novo material no compostor deverá registar essa 
informação na base de dados, não esquecendo a quantidade e qualidade de resíduos adicionados, 
assim como data e hora a que ocorreu. Registe igualmente, com o auxílio de uma fita métrica a 
altura da pilha de compostagem. 

Resposta às questões: (Actividades para alunos do 7º ao 9º ano-3) 

1. 

- Existem materiais recicláveis que não são biodegradáveis? (Sim, p. ex. alumínio). 
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- Existem materiais biodegradáveis que não são recicláveis? (Sim, p. ex. restos de comida). 

3. 

- Qual é o processo natural que promove a transformação do material biodegradável em partículas 
mais pequenas que podem ser utilizadas pelos animais e plantas? (A decomposição). 
- Que organismos são responsáveis pelo processo de decomposição? (Bactérias, minhocas, fungos, 
ácaros). 
- Qual a designação do produto final da decomposição? (Composto). 

6. 

- Quais são as vantagens de compostar restos de comida e jardim? (p. ex. Diminui o custo de 
transporte e de deposição de resíduos em aterro, reduz a poluição dos aterros pois diminui a 
emissão de gases com efeito de estufa (o principal é o metano, que têm um poder de aquecimento 
global 4 vezes superior ao do dióxido de carbono) e de lixiviados (que podem contaminar os 
lençóis freáticos) e permite a obtenção de um material rico em macro e micro nutrientes 
(composto), essenciais para o aumento da qualidade do solo diminuindo assim a despesa com 
adubo). 

7. 

(Vide Tabela 3). 
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4.1.4 Manual de Compostagem Doméstica direccionado para os 

alunos 

Para os alunos da escola foi elaborado um manual sobre compostagem 

linguagem simplificada, de modo a ser mais

 

Ma
Compostagem 
Doméstica

Manual de Compostagem Doméstica direccionado para os 

Para os alunos da escola foi elaborado um manual sobre compostagem 

de modo a ser mais chamativo e mais compreensível

Manual de 
Compostagem 
Doméstica 
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Manual de Compostagem Doméstica direccionado para os 

Para os alunos da escola foi elaborado um manual sobre compostagem com uma 

compreensível.  

 
Compostagem 
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1. INTRODUÇÃO 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU), a que chamamos diariamente
actualmente, tendência a aumentar, em todo o país. Visto que os Aterros Sanitários se encontram cada 
vez mais cheios, são prejudiciais para o ambiente e se tornam bastante caros de manter, está a tentar 
encontrar-se uma alternativa ideal para alguns tipos de resíduos.

Com este manual, vamos, então, aprender um conjunto de acções da Compostagem Doméstica que 
têm como objectivo a redução dos resíduos domésticos biodegradáveis (restos de comida e resíduos de 
jardim, por exemplo) a enviar para aterro através da sua transformação em composto fertilizante para 
jardins e quintais. 

Esperamos assim, que este manual seja bastante útil a, finalmente, poderes utilizar o lixo 
doméstico com um processo simples e natural.
 
 

 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU), a que chamamos diariamente de lixo doméstico, têm, 
actualmente, tendência a aumentar, em todo o país. Visto que os Aterros Sanitários se encontram cada 
vez mais cheios, são prejudiciais para o ambiente e se tornam bastante caros de manter, está a tentar 

ideal para alguns tipos de resíduos. 

Com este manual, vamos, então, aprender um conjunto de acções da Compostagem Doméstica que 
têm como objectivo a redução dos resíduos domésticos biodegradáveis (restos de comida e resíduos de 

ar para aterro através da sua transformação em composto fertilizante para 

Esperamos assim, que este manual seja bastante útil a, finalmente, poderes utilizar o lixo 
doméstico com um processo simples e natural. 
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2. NOÇÕES BÁSICAS DA COMPOSTAGEM 

2.1. O que é a Compostagem? 

“A compostagem é um processo natural que começou com as primeiras plantas da terra e continua desde 
então”. (Richard Langer) 

Compostagem é a reciclagem da matéria orgânica de origem vegetal e animal (facilmente putrescível), 
como, por exemplo, restos de comida, podas de árvores, folhas, etc., que, devido à actividade de seres 
vivos, são transformados num produto denominado composto. 

2.2. Razões para compostar 

A quantidade de resíduos orgânicos no lixo: a matéria orgânica (restos de comida e resíduos de jardim) 
atinge cerca de 40% do total de RSU em Portugal; 

O aumento da produção de resíduos: cada pessoa, em Portugal, produz cerca de 1,2kg de RSU por dia. A 
compostagem é um processo a considerar para diminuir esse valor; 

A poluição causada pelos resíduos orgânicos: a poluição do solo, da água e do ar relacionados com a 
deposição de resíduos orgânicos nos aterros são mais uma motivação para escolher a compostagem como 
solução de um problema de saúde pública; 

A baixa fertilidade dos solos: no final da compostagem obtém-se o composto que é um condicionador 
orgânico que torna o solo muito mais saudável melhora a textura do solo, combate a erosão, aumenta a 
capacidade de armazenamento de água utilizável pelas plantas, diminui a incidência de doenças e 
consequentemente o uso de herbicidas e pesticidas. Visto que os solos portugueses se encontram cada 
vez mais pobres a aplicação de composto justifica-se. 

2.3. Vantagens da Compostagem Doméstica 

• Ao compostarmos poupa-se no transporte e no custo de deposição dos resíduos orgânicos em 
aterro; 

• A compostagem fornece o composto, que é um condicionador que melhora a textura do solo; 
• Os solos ricos em composto sofrem menos erosão; 
• O composto aumenta a capacidade de retenção de humidade e de nutrientes para as plantas 

poderem utilizar; 
• Ajuda a diminuir o número de doenças nas plantas reduzindo a necessidade de aplicação de 

fertilizantes químicos e consequentemente a poluição da água e do ar; 
• A compostagem é um processo simples que não requer conhecimentos técnicos ou equipamentos. 



 

 

 

3. A PRÁTICA DA COMPOSTAGEM

3.1. Material necessário 

Para além dos resíduos orgânicos (provenientes de restos de cozinha ou resíduos de jardim), ar e 
água em quantidades adequadas vai necessitar ainda de:
 

• Um compostor de jardim; 
 

 

3. A PRÁTICA DA COMPOSTAGEM 

Para além dos resíduos orgânicos (provenientes de restos de cozinha ou resíduos de jardim), ar e 
água em quantidades adequadas vai necessitar ainda de: 
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Para além dos resíduos orgânicos (provenientes de restos de cozinha ou resíduos de jardim), ar e 

 



 

 

 

• Uma tesoura de podar, de modo a poder reduzir o tamanho dos resíduos;
 

 
 

• Uma forquilha ou ancinho para remexer o material de compostagem;
 

 
• Termopar para medir a temperatura do material de compostagem.

 
 

Uma tesoura de podar, de modo a poder reduzir o tamanho dos resíduos; 

 

Uma forquilha ou ancinho para remexer o material de compostagem;

 
 

Termopar para medir a temperatura do material de compostagem.
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Uma forquilha ou ancinho para remexer o material de compostagem; 

Termopar para medir a temperatura do material de compostagem. 



 

 

 

3.2. O que podemos colocar no compostor?

Os materiais orgânicos que podem ser compostados podem ser chamados de Castanhos e Verdes; 
os Castanhos são aqueles que contêm grande quantidade de carbono (palha, serradura, relva seca) e os 
Verdes são os que têm maior quantidade de azo

Quanto maior for a variedade de materiais que colocas na pilha de compostagem melhor, pois a 
variedade aumenta as possibilidades de obter um composto bem equilibrado e mais tipos de 
microrganismos entrarão em acção. É
carbono) e Verdes (ricos em azoto) sejam iguais.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ocar no compostor? 

Os materiais orgânicos que podem ser compostados podem ser chamados de Castanhos e Verdes; 
os Castanhos são aqueles que contêm grande quantidade de carbono (palha, serradura, relva seca) e os 
Verdes são os que têm maior quantidade de azoto (restos de cozinha e relva fresca).

Quanto maior for a variedade de materiais que colocas na pilha de compostagem melhor, pois a 
variedade aumenta as possibilidades de obter um composto bem equilibrado e mais tipos de 
microrganismos entrarão em acção. É importante também que as quantidades de Castanhos (ricos em 
carbono) e Verdes (ricos em azoto) sejam iguais. 
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Os materiais orgânicos que podem ser compostados podem ser chamados de Castanhos e Verdes; 
os Castanhos são aqueles que contêm grande quantidade de carbono (palha, serradura, relva seca) e os 
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variedade aumenta as possibilidades de obter um composto bem equilibrado e mais tipos de 
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Tabela 8: Exemplos de materiais Verdes e Castanhos que podem ser compostados.

VERDES

cascas de batata
legumes
hortaliça

restos e cascas de frutos
cascas de frutos secos

borras de café
restos de pão

arroz
massa

cascas de ovos esmagadas
folhas e sacos de chá

cereais
restos de comida cozinhada

 

Exemplos de materiais Verdes e Castanhos que podem ser compostados.

VERDES CASTANHOS 

batata  
legumes  
hortaliça feno 

restos e cascas de frutos palha 
cascas de frutos secos aparas de madeira e serradura

borras de café aparas de relva e erva seca
restos de pão folhas secas 

arroz ramos pequenos 
massa pequenas quantidades de cinzas

scas de ovos esmagadas de madeira 
folhas e sacos de chá  

cereais  
restos de comida cozinhada  
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Exemplos de materiais Verdes e Castanhos que podem ser compostados. 

aparas de madeira e serradura 
aparas de relva e erva seca 

 
pequenas quantidades de cinzas 



 

 

 

• Não juntes carne, peixe, ossos, lacticínios e gorduras porque podem atrair animais indesejáveis, 
como ratos e moscas. 

• Excrementos de animais também não devem
microrganismos patogénicos, ou seja, que fazem mal à saúde e que podem sobreviver ao processo 
de compostagem. 

• Os resíduos de jardim tratados com pesticidas também não devem ser compostados, tal como 
plantas com doenças. 

• Se depois aplicar o composto numa área agrícola também deves evitar compostar ervas daninhas 
já com semente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Não juntes carne, peixe, ossos, lacticínios e gorduras porque podem atrair animais indesejáveis, 

Excrementos de animais também não devem ser compostados, porque podem conter 
microrganismos patogénicos, ou seja, que fazem mal à saúde e que podem sobreviver ao processo 

Os resíduos de jardim tratados com pesticidas também não devem ser compostados, tal como 

Se depois aplicar o composto numa área agrícola também deves evitar compostar ervas daninhas 
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Não juntes carne, peixe, ossos, lacticínios e gorduras porque podem atrair animais indesejáveis, 

ser compostados, porque podem conter 
microrganismos patogénicos, ou seja, que fazem mal à saúde e que podem sobreviver ao processo 

Os resíduos de jardim tratados com pesticidas também não devem ser compostados, tal como 

Se depois aplicar o composto numa área agrícola também deves evitar compostar ervas daninhas 
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Tabela 1: Materiais que podem ou não ser compostados. 

Resíduo Sim Pouco Não 

Restos comida cozinhada - ���� - 
Restos carne e peixe - - ���� 

Ossos e espinhas - - ���� 
Restos de legumes ���� - - 

Cascas de ovo ���� - - 
Cascas de fruta ���� - - 

Massa ���� - - 
Comida Gordurosa - - ���� 

Pão - ���� - 
Café ou chá ���� - - 

Cascas de frutos secos ���� - - 
Relva ���� - - 

Folhas secas ���� - - 
Derivados de leite - - ���� 
Plantas doentes - - ���� 

Papel - ���� - 
Serradura - ���� - 
Cortiça - - ���� 

Palha e feno ���� - - 
Ramos e arbustos ���� - - 

Flores ���� - - 
Aparas de madeira ���� - - 

Cinzas - ���� - 
Cinzas e beatas de cigarros - - ���� 
Dejectos de cães e gatos - - ���� 

Caruma - ���� - 

3.3. Iniciar o processo da Compostagem 

1º passo: Escolher o local do compostor 

• O compostor deve ficar suficientemente próximo do local onde se produzem os resíduos, num 
local com fácil acesso; 

• Deve ter água por perto para facilitar a rega; 
• O ideal será deixar compostor debaixo de uma árvore de folha caduca, de modo a receber sol no 

Inverno e sombra no Verão, pois a maioria dos microrganismos não sobrevive a temperaturas 
superiores a 70ºC, o que dificultaria a decomposição se o compostor ficasse-se muito disposto 
ao sol, no entanto, se este ficar muito à sombra corre o risco de ficar demasiado húmido; 

• O compostor deve também ficar protegido do vento; 
• Deve haver espaço perto do compostor para guardar ramos de árvores, folhas ou outros 

materiais antes que possa colocar no compostor. 
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2º passo: Preparar o compostor 

• Colocar no fundo do compostor uma camada de paus 
grossos cruzado, com cerca de 20 a 30 cm de altura, para 
permitir a circulação de ar; 

• Juntar uma camada de materiais Castanhos (folhas secas, 
serradura, relva seca, etc.) com cerca de 10 a 20 cm e 
adicionar uma mão de terra onde estarão os 
microrganismos necessários ao processo; 

• A segunda camada será de resíduos Verdes (relva fresca, 
cascas, etc.) com espessura semelhante à anterior; 

• A terceira camada será de resíduos Castanhos para que a 
camada de Verdes fique totalmente coberta; 

• Vai alternando sucessivamente com camadas de Verdes e Castanhos tendo sempre o 
cuidado da última camada ser de Castanhos; 

• Pulveriza as camadas de castanhos com água para que o composto fique com humidade 
suficiente; 

• As camadas podem ser todas adicionadas de uma vez ou à medida que tenha resíduos para 
compostar. 

3º passo: Manutenção 

Para que todo o processo decorra correctamente é necessário efectuar a manutenção do 
compostor. Assim, no decorrer do processo de compostagem deve monitorizar e controlar os seguintes 
factores: arejamento, temperatura, humidade e pH. 

Não te esqueças que deve intercalar-se sempre materiais secos (folhas secas e ramos) com 
materiais húmidos (folhas verdes e cascas de fruta/legumes). 

Ao fim de alguns meses (2 a 4) o composto está pronto e deverá ser retirado do compostor. 

3.4. Quais as variáveis a controlar? 

Arejamento 

O arejamento é necessário para fornecer oxigénio aos microrganismos aeróbios (que precisam de 
oxigénio para sobreviver) que fazem a decomposição da matéria orgânica e para a oxidação das 
moléculas orgânicas que constituem os resíduos. Quando não há oxigénio suficiente, dominam os 
microrganismos anaeróbios (que sobrevivem na ausência de oxigénio) o que atrasará a decomposição e 
fará surgir os maus cheiros. 

Uma das formas de arejar a pilha de compostagem é remexer os materiais com uma forquilha ou 
com um ancinho, de preferência duas vezes por semana nas primeiras duas semanas e depois todas as 
semanas ou pelo menos uma vez de quinze em quinze dias. 



 

 

 

 
 
 

Temperatura 

A temperatura ideal para a decomposição dos materiais no compostor está entre os 45 e os 55ºC, 
embora seja melhor ultrapassar estas temperaturas de modo a ter a certeza que certos organismos 
indesejados e as sementes das ervas daninhas são todos eliminados.

O aumento de temperatura é o resultado do trabalho dos microrganismos que decompõem os 
materiais orgânicos, assim quanto mais elevada for a temperatura, mais trabalho está a ser realizado 
pelos microrganismos, no entanto, não te preocupe se a tua pilha de compostagem não atingir esta 
temperatura, o processo apenas será mais lento.
 
 

A temperatura ideal para a decomposição dos materiais no compostor está entre os 45 e os 55ºC, 
embora seja melhor ultrapassar estas temperaturas de modo a ter a certeza que certos organismos 

os e as sementes das ervas daninhas são todos eliminados. 

O aumento de temperatura é o resultado do trabalho dos microrganismos que decompõem os 
materiais orgânicos, assim quanto mais elevada for a temperatura, mais trabalho está a ser realizado 

organismos, no entanto, não te preocupe se a tua pilha de compostagem não atingir esta 
temperatura, o processo apenas será mais lento. 

63 

 

A temperatura ideal para a decomposição dos materiais no compostor está entre os 45 e os 55ºC, 
embora seja melhor ultrapassar estas temperaturas de modo a ter a certeza que certos organismos 

O aumento de temperatura é o resultado do trabalho dos microrganismos que decompõem os 
materiais orgânicos, assim quanto mais elevada for a temperatura, mais trabalho está a ser realizado 

organismos, no entanto, não te preocupe se a tua pilha de compostagem não atingir esta 
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Humidade 

Os microrganismos necessitam de humidade para se movimentarem na pilha e para decomporem os 
materiais. Pouca humidade atrasa a decomposição, demasiada humidade expele o ar, sufocando os 
microrganismos mais eficientes. 

Um teste prático que se usa é o teste da esponja. Retira um pouco dos materiais presentes no 
compostor e aperta-os na tua mão, a humidade ideal é semelhante a uma esponja bem espremida. Se 
escorrerem poucas gotas de água, a humidade está correcta. Se os materiais estiverem muito secos 
devemos regar com água, à medida que se remexe. Se houver demasiada água no compostor o cheiro é 
parecido a ovos podres, então devemos remexer os materiais com regularidade e adicionar apenas 
materiais secos. 



 

 

 

 

pH 

O pH é um parâmetro que se torna difícil de controlar no processo de compostagem. Felizmente, 
diferentes microrganismos têm capacidade de se adaptar a difere
mistura a compostar para um valor próximo do neutro. Um pH inicial entre 5,5 e 8,5 é o mais adequado 
aos microrganismos presentes na compostagem, mas o processo pode decorrer com sucesso fora desta 
gama de valores. Se começares com resíduos muito ácidos (como restos de citrinos, por exemplo) podes 
tentar ajudar a tamponizar o pH adicionando cascas de ovos esmigalhadas. O composto final deve ter um 
pH entre 7.5 e 9.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O pH é um parâmetro que se torna difícil de controlar no processo de compostagem. Felizmente, 
diferentes microrganismos têm capacidade de se adaptar a diferentes pH, evoluindo assim o pH da 
mistura a compostar para um valor próximo do neutro. Um pH inicial entre 5,5 e 8,5 é o mais adequado 
aos microrganismos presentes na compostagem, mas o processo pode decorrer com sucesso fora desta 

ares com resíduos muito ácidos (como restos de citrinos, por exemplo) podes 
tentar ajudar a tamponizar o pH adicionando cascas de ovos esmigalhadas. O composto final deve ter um 
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66 

 

4. TEMPO DE COMPOSTAGEM 
 
 

O tempo para compostar a matéria orgânica depende de vários factores, logo, é muito variável. 
Se as necessidades nutricionais da pilha forem atendidas, os materiais utilizados em pequenas 

dimensões, mantido o nível óptimo de humidade, e a pilha remexida todas as semanas, o composto poderá 
estar pronto em 2 ou 3 meses. 

Em média, considerando que o material é adicionado continuamente, a pilha remexida 
ocasionalmente, e a humidade controlada, o composto estará pronto ao fim de 3/6 meses. 
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5. PROBLEMAS FREQUENTES – PEQUENOS TRUQUES 

Tabela 2: Principais problemas que podem ocorrer durante a compostagem 
 

Problema Causa Solução 

Processo lento Materiais muito grandes 
Cortar os materiais em pedaços mais 

pequenos e remexer a pilha. 

Cheiro a podre Humidade em excesso 
Adicionar materiais secos e terra. Revirar 

a pilha. 

Cheiro a amónia Excesso de materiais verdes Adicionar materiais secos. 

Temperatura muito 
baixa 

Falta de materiais verdes 
Adicionar materiais verdes, como aparas 

de relva. 

Arejamento insuficiente Revirar a pilha. 

Humidade insuficiente Adicionar água. 

Pilha demasiado pequena Aumentar o tamanho da pilha. 

Clima de frio 
Aumentar o tamanho da pilha ou isolá-la, 

por exemplo, com palha. 

Temperatura 
demasiado alta 

Pilha demasiado grande Diminuir o tamanho da pilha. 

Arejamento insuficiente Revirar a pilha. 

A pilha atrai 
animais 

Restos de carne, peixe, lacticínios 
ou gordura 

Retirar estes restos e cobrir com terra, 
folhas ou serradura. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
• Sempre que remexer o material do compostor cubra a p

palha, etc.); 

 
• De modo ao processo de compostagem ser acelerado, corte os seus restos de cozinha em 

bocados pequenos; 
 

 
• No Outono, ensaque folhas de árvore e guarde

tarde. 

Sempre que remexer o material do compostor cubra a pilha com material seco (folhas secas, 

 

De modo ao processo de compostagem ser acelerado, corte os seus restos de cozinha em 

 

No Outono, ensaque folhas de árvore e guarde-as num local seco, para poder utiliza
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ilha com material seco (folhas secas, 

De modo ao processo de compostagem ser acelerado, corte os seus restos de cozinha em 

as num local seco, para poder utiliza-las mais 



 

 

 

6. O COMPOSTO FINAL E A SUA UTILIZAÇÃO

O composto quando acabado, mesmo que seja revolvido, não degrada mais, no entanto pode conter 
alguns materiais que não se degradaram e que deverão ser retirados por crivagem. Estes materiais 
podem ser reintroduzidos em novo processo.
 
 

 
 

Depois de pronto o composto pode ser utilizado como adubo natural para todo o tipo de solos ou 
plantas em vasos. Deves retirar o composto do compostor e deixá
em local protegido do sol e da chuva 

O composto deve ser aplicado no solo durante a Primavera ou Outono quando este se encontra 
ainda quente, pois no Inverno o solo está muito frio e no Verão o composto secará demasiado.
 
 
 
 
 

6. O COMPOSTO FINAL E A SUA UTILIZAÇÃO 

O composto quando acabado, mesmo que seja revolvido, não degrada mais, no entanto pode conter 
alguns materiais que não se degradaram e que deverão ser retirados por crivagem. Estes materiais 

dos em novo processo. 

Depois de pronto o composto pode ser utilizado como adubo natural para todo o tipo de solos ou 
plantas em vasos. Deves retirar o composto do compostor e deixá-lo a repousar durante 2 a 4 semanas 

uva – a este processo chama-se maturação. 

O composto deve ser aplicado no solo durante a Primavera ou Outono quando este se encontra 
ainda quente, pois no Inverno o solo está muito frio e no Verão o composto secará demasiado.
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O composto quando acabado, mesmo que seja revolvido, não degrada mais, no entanto pode conter 
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Depois de pronto o composto pode ser utilizado como adubo natural para todo o tipo de solos ou 
lo a repousar durante 2 a 4 semanas 

O composto deve ser aplicado no solo durante a Primavera ou Outono quando este se encontra 
ainda quente, pois no Inverno o solo está muito frio e no Verão o composto secará demasiado. 



 

 

 

 
Deves utilizar o composto de acordo com as seguintes situações:

 
 

3/5 de composto 2/5 

 

1/3 de composto 1/3 
de terra   1/3 de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o de acordo com as seguintes situações: 

3/5 de composto 2/5 
de terra 

Relvados, canteiros, 
árvores e arbustos 

novos 

1/3 de composto 1/3 
de terra   1/3 de 

areia 

Plantas novas, 
floreiras e plantas de 

interior 
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4.1.5 Panfleto educativo sobre compostagem 

Foi ainda realizado um panfleto educativo direccionado a toda a comunidade 

escolar que releva os pontos mais importantes da compostagem doméstica. 

 

 

 

 

 

O composto pronto deve ter as seguintes características: 
 

• Deve estar liberto de quase todos os organismos patogénicos, isto é, prejudiciais para a saúde, e 
de sementes de ervas daninhas; 

• Deve ser macio e não fibroso. Os materiais com elevado teor de carbono, tais como as palhas 
fibrosas, por exemplo, podem ficar intactas, mas se o composto estiver pronto a utilizar deverás 
conseguir esmagar e triturar materiais como este entre as pontas dos teus dedos. Isto 
permitirá que o ar penetre no solo e retenha bem a humidade, permitindo também que esta 
ultima escoe quando presente em excesso; 

• Quando pronto, o composto apresenta uma cor castanho-escuro. Se for mesmo preto significa 
que foi produto de uma fermentação anaeróbia (sem oxigénio), demasiado húmida e é menos útil 
do que a produzida de forma aeróbia (com oxigénio); 

• Apesar de não ser igual à terra, um bom composto bem amadurecido deve cheirar a doce e a 
terra, mas nunca a mofo e a podre; 

• Deverá apresentar-se à temperatura ambiente. O composto que ainda está mais quente do que o 
ar atmosférico, significa que ainda se encontra em decomposição e terá que ser decomposto 
durante mais algum tempo. 

 
 

BOA SORTE E BOM TRABALHO 
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4.1.6 Fichas de actividades para alunos do 5º ao 9º 

 

Para terminar foram realizadas algumas fichas de actividades para os alunos, 

subdivididas para as turmas do 5º e 6º ano e do 7º ao 9º ano, que se encontram 

apresentadas no Anexo A. Estas fichas serão utilizadas durante o presente ano lectivo, 

pelas turmas que estarão ligadas ao projecto Eco-escolas. 

4.2 A experiência piloto da Compostagem 

Existem diversos métodos de compostagem que se ajustam às necessidades 

particulares de cada caso. Factores como a produção e a caracterização dos resíduos, o 

local de execução do processo e condições de operação podem ser condicionantes para 

a escolha do melhor método de compostagem. 

 O sistema de compostagem utilizado consistiu num compostor de ripas de 

madeira espaçadas, com tampa e uma porta frontal, fundo em rede e alimentação pelo 

topo (Figura 6). O compostor foi colocado no exterior, numa zona de canteiro com terra 

capaz de comportar ou reter a purga líquida. O compostor apresentava uma capacidade 

de 1000L tendo sido concebido para uma deposição de resíduos em contínuo durante o 

período de um mês.  

 

Figura 6: Fotografia do compostor utilizado no ensaio 

4.2.1 Metodologia 

No processo de compostagem efectuado realizou-se apenas um ensaio que teve 

início no princípio do mês de Maio de 2008. Os resíduos foram adicionados diariamente 



 

 

 

ao compostor, durante o período de um mês,

compostor foram colocados resíduos da cantina reunidos durante uma semana, já as 

alimentações seguintes eram referentes aos resíduos aglomerados no próprio dia. 

O material a compostar consistia, então, numa mistura de diferentes tipos de 

resíduos biodegradáveis provenientes da cantina da escola (restos/cascas de legumes, 

vegetais e frutos, borras de café)

podas, alguma palha), a comunidade escolar participou ainda, trazendo resíduos, como 

relva, para ajudar a encher o compostor.

A deposição do material

compostor foram colocados alguns paus grossos de modo a permitir a circulação de ar

os resíduos foram adicionados em camadas alternadas tendo a atenção de deixar 

sempre a camada de castanhos por cima

compostor era adicionada alguma água de modo a manter o teor de humidade da 

mistura. 

Durante o período de degradação procedeu

inicialmente uma vez por semana e posteriormente duas vezes por semana de modo a 

acelerar o processo. A degradação dos resíduos ocorreu durante três meses, ao fim dos 

quais se recorreu a um destroçador de modo a homogeneizar o composto e 

seguidamente foram realizados vários testes ao referido composto.

Figura 7: Fotografia do compostor cheio com a ultima camada de castanhos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8: Fotografias de alguns revolvimentos efectuados durante o ensaio

durante o período de um mês, sendo que na primeira alimentação ao 

compostor foram colocados resíduos da cantina reunidos durante uma semana, já as 

mentações seguintes eram referentes aos resíduos aglomerados no próprio dia. 

O material a compostar consistia, então, numa mistura de diferentes tipos de 

resíduos biodegradáveis provenientes da cantina da escola (restos/cascas de legumes, 

s, borras de café) e dos jardins e canteiros da escola

podas, alguma palha), a comunidade escolar participou ainda, trazendo resíduos, como 

relva, para ajudar a encher o compostor.  

A deposição do material no compostor obedeceu a algumas reg

compostor foram colocados alguns paus grossos de modo a permitir a circulação de ar

os resíduos foram adicionados em camadas alternadas tendo a atenção de deixar 

sempre a camada de castanhos por cima, a cada camada de castanhos colocada n

compostor era adicionada alguma água de modo a manter o teor de humidade da 

Durante o período de degradação procedeu-se ao revolvimento manual do material, 

inicialmente uma vez por semana e posteriormente duas vezes por semana de modo a 

o processo. A degradação dos resíduos ocorreu durante três meses, ao fim dos 

quais se recorreu a um destroçador de modo a homogeneizar o composto e 

seguidamente foram realizados vários testes ao referido composto. 

 

grafia do compostor cheio com a ultima camada de castanhos

Fotografias de alguns revolvimentos efectuados durante o ensaio
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no compostor obedeceu a algumas regras. No fundo do 

compostor foram colocados alguns paus grossos de modo a permitir a circulação de ar, 

os resíduos foram adicionados em camadas alternadas tendo a atenção de deixar 
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compostor era adicionada alguma água de modo a manter o teor de humidade da 
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o processo. A degradação dos resíduos ocorreu durante três meses, ao fim dos 

quais se recorreu a um destroçador de modo a homogeneizar o composto e 
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4.2.2 Monitorização – materiais e métodos 

O facto da escola em causa se situar em Oliveira de Azeméis e o meio de 

transporte não ser facultado facilmente associado à limitação de instrumentação a 

monitorização do processo de compostagem consistiu somente na caracterização da fase 

sólida do material em compostagem através: i) da determinação semanal da temperatura, 

ii) de amostragens pontuais para determinação do teor em humidade e sólidos voláteis, 

iii) da caracterização físico-química do composto final.  

i) Na impossibilidade de haver um registo contínuo, ou mesmo diário da 

temperatura, esta pôde apenas ser medida semanalmente medindo-se a temperatura 

ambiente, a temperatura no centro e a temperatura na periferia do compostor com um 

termopar “ama digit”. 

ii) Com intervalos de sete dias e aquando dos revolvimentos, realizou-se a 

amostragem do material em compostagem efectuando-se a determinação do teor em 

humidade e a determinação do teor em sólidos voláteis, de acordo com os métodos 

apresentados na Tabela 9. 

iii) A caracterização físico-química do composto consistiu na determinação de: 

- peso especifico; 

- teor de humidade; 

- teor de sólidos voláteis; 

- pH; 

- teor em nutrientes (azoto, fósforo, potássio e sódio); 

- teor em lípidos; 

- teor em hemicelulose, celulose e lenhina. 

Estes parâmetros foram, também, determinados de acordo com os métodos 

apresentados na Tabela 9. 



 

 

 

 

Na Tabela 9 apresentam

Tabela 9: Parâmetros analisados e respectivos métodos utilizados

Parâmetro 

Humidade Perda de peso na estufa 

Cinza / Sólidos 
voláteis 

Perda de peso na mufla a 600ºC durante 

pH 
Extracção aquosa seguida de medição 

Azoto 

Lípidos 

Hemicelulose 

Celulose 

Lenhina 

Massa volúmica (btq) 

Fósforo Determinado por espectrofotometria de 
visível pelo método do Ácido Ascórbico

Sódio e Potássio Determinados por fotometria de chama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9: Termopar utilizado na medição da temperatura 

apresentam-se os métodos utilizados. 

Parâmetros analisados e respectivos métodos utilizados 

Método 

Perda de peso na estufa a 100ºC durante 
24h 

Perda de peso na mufla a 600ºC durante 
2h 

D1102-
Method for Ash in Wood”

Extracção aquosa seguida de medição 
com eléctrodo de 

xerolite 

N - Kjeldahl AN86/87 da Tecator

Extracção com éter a 90ºC AN23/80 da Tecator

Extracção com NDF Método Van Soest AN06/78 da 

Extracção com ADF Método Van Soest AN03/78 da 

Extracção com H2SO4 72% Método Van Soest AN04/78 da 

Recipiente de 5L calibrado 

Determinado por espectrofotometria de 
visível pelo método do Ácido Ascórbico 

Protocolo 4500

Determinados por fotometria de chama 
de emissão 

Protocolo 3111 do 

Termopar utilizado na medição da temperatura 

durante o ensaio 
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Referência 

 

-84 do “Standart Test 
Method for Ash in Wood” 

- 

AN86/87 da Tecator 

AN23/80 da Tecator 

Método Van Soest AN06/78 da 
Tecator 

Método Van Soest AN03/78 da 
Tecator 

Método Van Soest AN04/78 da 
Tecator 

- 

Protocolo 4500-P do Standard 
Methods 

Protocolo 3111 do Standard 
Methods 
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O composto final foi ainda sujeito a alguns testes de estabilidade e maturação. 

Não tendo sido possível monitorizar a formação de CO2 no processo de modo a 

ser verificada a actividade biológica do composto final e, portanto, a sua estabilidade, 

foi realizado um teste de respirometria. O teste escolhido foi o DRI (Dynamic 

Respiration Index) que se trata de um teste baseado na produção de CO2. Neste teste 

foi colocado composto em três reactores de 3.53L cada, sendo que, em dois reactores 

foi colocado composto depois de destroçado e num terceiro reactor foi colocado 

composto sem ser destroçado. O teor de humidade do material foi corrigido para 75% 

através da adição de água em quantidade específica. Cada um dos reactores foi 

submetido a arejamento forçado com uma taxa de arejamento de 0,0076 dm3.gSV
-

1.min-1, durante um período de quatro dias a uma temperatura de 35ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 Para avaliar o grau de maturação do composto final, foram realizados dois 

testes: vaso e germinação. Foi realizado o teste de vaso por duas vezes, uma perto do 

fim do ensaio e outra com o composto final. O teste foi realizado com sementes de 

  

Figura 10: Medição da temperatura instantânea 

 
Figura 12: Sistema utilizado para o 

teste de respirometria DRI 

Figura 11: Pormenor dos reactores 

utilizados 
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Azevem (Lolium multiflorum) e em vasos de plástico com perfuração na base. Foram 

preparadas três réplicas de composto misturado com turfa nas proporções de 25% e 

50% (volume de composto/volume de turfa) e também três brancos. Foram bem 

espalhadas 2g de sementes de Azevem em cada vaso e estas foram cobertas com 

mais um pouco de turfa. Todos os vasos foram colocados em local bem iluminado e 

regados todos os dias durante 14 dias.  

 O teste de germinação realizou-se com sementes de Lepidium sativum L., onde 

se utilizou uma amostra de composto final com uma humidade absoluta de 85%. Desta 

amostra húmida obteve-se um extracto por centrifugação e filtração. Este extracto foi 

depois diluído em diferentes concentrações recomendadas e posteriormente colocou-

se 3ml de cada diluição e 40 sementes de Lepidium sativum L. em placas de petri, 

realizando duas réplicas para cada diluição. As caixas são, então, colocadas numa 

estufa de incubação a cerca de 27ºC durante 48 horas (Reis, M.; 1997), sendo 

efectuada a contagem das sementes germinadas e a medição dos comprimentos das 

radículas, ao fim de 24 e 48 horas, de modo a determinar o índice de germinação e o 

índice de crescimento. 

4.2.3 Resultados, tratamento e discussão  

Nas secções seguintes afiguram-se os resultados relativos à caracterização do 

resíduo, assim como os resultados da monitorização que foi possível realizar durante o 

processo, e da caracterização do composto final.  

4.2.3.1 Caracterização Inicial  

Devido à falta de acessibilidade à escola, tornava-se impossível uma 

caracterização real do material inicial utilizado neste ensaio de compostagem, tendo 

sido realizada, por isso, uma compilação de vários dados experimentais de modo a ser 

exequível obter uma caracterização o mais objectiva possível e representativa do 

resíduo utilizado na experiência. 

 Composição ponderal  

 Com a ajuda das funcionárias da cantina e do Contínuo da escola, foi possível 

obter uma pesagem diferenciada, das massas de resíduos colocadas diariamente no 

compostor.  



 

 

 

 Na Tabela 10 encontram

neste ensaio e a composição ponderal do material no compostor

Tabela 10: Composição do material 

 

Castanhos 

Podas 

Resíduos Alimentares

Relva 

Borra de Café

TOTAL 

A composição ponderal dos componentes da mistura inicial é a 

gráfico da Figura 13. 

 

Figura 13: Gráfico representativo das fracções ponderais dos componentes iniciais da mistura

Caracterização inicial dos resíduos 

Foi realizada uma compilação

anteriormente realizados sobre a caracterização química de vários resíduos orgânicos, 

iguais aos utilizados nesta experiencia piloto, para deste modo estimar a

caracterização completa da mistura inicial utilizada

utilizaram o mesmo tipo de resíduos que foram utilizados neste ensaio. 

trabalhos foram recolhidos os dados relativos à massa especifica 

humidade, wwi (base tal e qual) e às fracções mássicas secas de: cinzas, w
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encontram-se registadas as massas dos resíduos utilizados 

e a composição ponderal do material no compostor.  

Composição do material do compostor 

Massa em btq [kg] 
Composição Ponderal 

(wiH) [%] 

 55,7 24,83 

15,7 7,00 

Alimentares 143,1 63,80 

8,6 3,83 

Borra de Café 1,2 0,53 

224,3 100 

A composição ponderal dos componentes da mistura inicial é a representada no 

 

representativo das fracções ponderais dos componentes iniciais da mistura

Caracterização inicial dos resíduos  

Foi realizada uma compilação de dados de outros trabalhos experimentais 

sobre a caracterização química de vários resíduos orgânicos, 

iguais aos utilizados nesta experiencia piloto, para deste modo estimar a

caracterização completa da mistura inicial utilizada neste ensaio; trabalhos estes que 

am o mesmo tipo de resíduos que foram utilizados neste ensaio. 

trabalhos foram recolhidos os dados relativos à massa especifica 

(base tal e qual) e às fracções mássicas secas de: cinzas, w
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se registadas as massas dos resíduos utilizados 

Composição Ponderal 

representada no 

 

representativo das fracções ponderais dos componentes iniciais da mistura 

de dados de outros trabalhos experimentais 

sobre a caracterização química de vários resíduos orgânicos, 

iguais aos utilizados nesta experiencia piloto, para deste modo estimar a 

; trabalhos estes que 

am o mesmo tipo de resíduos que foram utilizados neste ensaio. Desses 

trabalhos foram recolhidos os dados relativos à massa especifica e ao teor em 

(base tal e qual) e às fracções mássicas secas de: cinzas, wcinza, 
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matéria orgânica, wSV, azoto, wAzoto, proteína, wproteína, lípidos, wlípidos, hemicelulose, 

whemicelulose, celulose, wcelulose e lenhina, wlenhina. Após análise dos dados presentes na 

Tabela 11 foram realizados cálculos ponderados de maneira a obter uma 

caracterização compatível com a mistura de resíduos utilizada neste trabalho, 

recorrendo às equações presentes no Anexo B, obtendo-se a composição da mistura 

inicial que se apresenta na Tabela 12. 

Tabela 11: Compilação de alguns dados experimentais obtidos para material inicial semelhante 

ao utilizado neste ensaio de compostagem 
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Município de Aveiro1 Fórum de Aveiro2 Co-compostagem3 Aulas4 

 
Compostor de 

madeira 
Compostor de plástico Vermicompostor 

        

 Castanhos Verdes Castanhos Verdes Resíduo 
Alimentar 

Resíduo 
Alimentar 

Resíduo 
Alimentar Borra Podas Relva Resíduo 

Alimentar 
Resíduo 
Alimentar Legumes Fruta 

wwi 0,168 0,649 0,168 0,649 0,419 0,857 0,7735 0,628 0,5784 0,687 0,79 0,79 0,904 0,717 

wcinza [bs] 0,114 0,1 0,114 0,1 0,174 0,086 0,0452 0,021 0,0592 0,151 0,07 0,07   
wsv [bs] 0,886 0,9 0,886 0,9 0,826 0,914 0,9548 0,979 0,9408 0,849 0,93 0,93   

wAzoto [bs] 0,01 0,022 0,01 0,022 0,033 0,023 0,0119 0,023 0,0161 0,034 0,02 0,02   
wProteinas [bs] 0,064 0,14 0,064 0,14 0,208 0,146     0,12 0,12   
wLípidos [bs] 0,033 0,016 0,033 0,016 0,025 0,05 0,0302 0,113 0,076 0,031 0,02 0,02   

wHemicelulose [bs] 0,135 0,244 0,135 0,244 0,137 0,311 0,1732 0,491 0,1736 0,386 0,47 0,47   
wLenhina [bs] 0,174 0,043 0,174 0,043 0,081 0,092 0,0027 0,007 0,011 0,007     
wCelulose [bs] 0,224 0,081 0,224 0,081 0,135 0,135 0,0692 0,212 0,2872 0,205     
wFibras [bs] 0,533 0,368 0,533 0,368 0,353 0,358 0,2568 0,632 0,4549 0,541 0,2 0,2   

wsoluveis [bs] 
      0,7096 0,268 0,469 0,251 0,39 0,39   

Massa específica 
(kg/m3)       326 630 26 90   281,65 453,65 

                                                           
1
  (Moreira, C., Abreu, P., 2006) 

2
  (Oliveira, A., Lamoso, R., 2007) 

3
  (Vitoriano, C., Pedrosa, E. 2008) 

4
  (Aulas de Laboratórios, 2006) 



 

 

 

Na Figura 14 é representado o gráfico ilustrativo da composição, em termos percentuais, 

de cada parâmetro consider

Tabela 12: Valores obtidos para a caracterização de cada componente da mistura de resíduos 

inicial e para a própria mistura

 

Figura 14: Composição ponderal em bs de cada componente

Observando a Figura 14 constata

40% da mistura e esta é composta por 36% de fibra (hemicelulose+celulose+lenhina).
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Castanhos

wwi 0,168

wcinza [bs] 0,114

wsv [bs] 0,886

wAzoto [bs] 0,010

wProteinas [bs] 0,064

wLípidos [bs] 0,0033

wHemicelulose [bs] 0,135

wLenhina [bs] 0,174

wCelulose [bs] 0,224

wFibras [bs] 0,533

é representado o gráfico ilustrativo da composição, em termos percentuais, 

considerado.  

Valores obtidos para a caracterização de cada componente da mistura de resíduos 

inicial e para a própria mistura inicial 

 

Composição ponderal em bs de cada componente da mistura inicial de resíduos e da 

própria mistura inicial 

Observando a Figura 14 constata-se que, em base seca, o resíduo alimentar representa 

40% da mistura e esta é composta por 36% de fibra (hemicelulose+celulose+lenhina).

Castanhos Relva 
Resíduo 

Alimentar 
Borra de 

Café 
Podas

168 0,662 0,750 0,628 0,578

114 0,117 0,089 0,021 0,0

0,886 0,883 0,911 0,979 0,941

0,010 0,026 0,022 0,023 0,0

0,064 0,093 0,119  
33 0,021 0,021 0,113 0,0

35 0,291 0,291 0,491 0,174

174 0,031 0,031 0,007 0,0

224 0,122 0,122 0,0212 0,287

533 0,426 0,426 0,632 0,455
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é representado o gráfico ilustrativo da composição, em termos percentuais, 

Valores obtidos para a caracterização de cada componente da mistura de resíduos 

 

da mistura inicial de resíduos e da 

base seca, o resíduo alimentar representa 

40% da mistura e esta é composta por 36% de fibra (hemicelulose+celulose+lenhina). 

Celulose 

Lenhina 

Hemicelulose 

Lípidos 

Proteinas 

Cinza 

Podas 
Mistura 
inicial 

578 0,5895 

0,059 0,0939 

941 0,9061 

0,016 0,0185 

 0,0953 

0,076 0,0335 

174 0,2587 

0,011 0,0676 

0,287 0,1248 

455 0,3584 



 

 

 

4.3.3.2 Monitorização ao longo do processo

 Nesta secção apresenta

durante o processo de compostagem e da

amostragem. 

 Temperatura 

Apesar de só ter sido possível o registo da temperatura uma vez por semana ou 

menos, verificou-se que esta evoluiu de

descrição da bibliografia referida de 

Figura 15: Evolução da temperatura durante o ensaio e da temperatura ambiente

(Nota: As linhas a tracejado não apresentam qualquer 

do gráfico.) 

As medições efectuadas durante o ensaio foram realizadas a cerca de 30 cm da 

superfície do material a compostar, tanto nas medições no centro do compostor como 

nas medições na periferia, pois este era o comprimento do termopar dis

pode verificar pela análise da Figura 15, n

(correspondentes à 2ª e 3ª semana do processo de compostagem) verificou

dificuldade no aumento de temperatura, o que poderá ter acontecido devido às

temperaturas registadas no meio ambiente e à chuva que caiu nessas semanas. Visto 
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4.3.3.2 Monitorização ao longo do processo 

Nesta secção apresenta-se os resultados da monitorização da temperatura 

esso de compostagem e da caracterização da fase sólida

 

Apesar de só ter sido possível o registo da temperatura uma vez por semana ou 

se que esta evoluiu de forma ao esperado comparativamente com a 

referida de Brito, L. (2007).  

Evolução da temperatura durante o ensaio e da temperatura ambiente

não apresentam qualquer significado, servem só para melhor

As medições efectuadas durante o ensaio foram realizadas a cerca de 30 cm da 

superfície do material a compostar, tanto nas medições no centro do compostor como 

nas medições na periferia, pois este era o comprimento do termopar dis

pode verificar pela análise da Figura 15, nas duas primeiras semanas de medições 

(correspondentes à 2ª e 3ª semana do processo de compostagem) verificou

dificuldade no aumento de temperatura, o que poderá ter acontecido devido às

temperaturas registadas no meio ambiente e à chuva que caiu nessas semanas. Visto 

Mai 01-Jun 11-Jun 21-Jun 01-Jul 11-Jul 21-Jul

T ambiente T centro T periferia
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da monitorização da temperatura 

caracterização da fase sólida após 

Apesar de só ter sido possível o registo da temperatura uma vez por semana ou 

ao esperado comparativamente com a 

 
Evolução da temperatura durante o ensaio e da temperatura ambiente 

para melhorar a compreensão 

As medições efectuadas durante o ensaio foram realizadas a cerca de 30 cm da 

superfície do material a compostar, tanto nas medições no centro do compostor como 

nas medições na periferia, pois este era o comprimento do termopar disponível. Como se 

as duas primeiras semanas de medições 

(correspondentes à 2ª e 3ª semana do processo de compostagem) verificou-se alguma 

dificuldade no aumento de temperatura, o que poderá ter acontecido devido às baixas 

temperaturas registadas no meio ambiente e à chuva que caiu nessas semanas. Visto 

Jul 31-Jul 10-Ago

T periferia



 

 

 

que o compostor era construído por ripas de madeira, espaçadas entre si, d

entrar bastante água da chuva

nesta fase, conjugado com o facto de o compostor diariamente receber resíduos frescos

Na 4ª semana atingiu-se finalmente a temperatura máxima registada (

pode-se certamente ter atingido temperaturas mais altas que não foram registadas, 

devido à falta de possibilidade de registo ou mesmo 

profundidade. A temperatura mantev

começando então a baixar. Por volta da 8ª semana ocorreu um ligeiro aumento da 

temperatura. Tal pode ser explicado devido ao facto de ter

considerável da temperatura ambiente ao qual se aliou o facto de ter

funcionários da escola que fizessem um segundo revolvimento por semana de modo a 

acelerar o processo. Como se pode verificar na 12ª semana as temperaturas registadas 

no centro e na periferia encontram

próximas da temperatura ambiente, o que revela qu

estado de estabilidade. 

Amostragem de Sólidos

 Das amostragens pontuais retiradas do compostor foi possível a representação da 

evolução de alguns parâmetros ao longo do 

percentagem de sólidos voláteis presentes na mistura.

Figura 16: Teor de humidade obtido para as amostras recolhidas nos diferentes dias 

Tendo em conta que a primeira amostragem foi recolhida após a 

de alimentos frescos no compostor v
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que o compostor era construído por ripas de madeira, espaçadas entre si, d

entrar bastante água da chuva, o que poderá ter impedido o aumento de temperatura 

, conjugado com o facto de o compostor diariamente receber resíduos frescos

se finalmente a temperatura máxima registada (≈

se certamente ter atingido temperaturas mais altas que não foram registadas, 

vido à falta de possibilidade de registo ou mesmo por não se amostrar 

profundidade. A temperatura manteve-se alta durante, pelo menos uma

começando então a baixar. Por volta da 8ª semana ocorreu um ligeiro aumento da 

temperatura. Tal pode ser explicado devido ao facto de ter existido um aumento 

considerável da temperatura ambiente ao qual se aliou o facto de ter

funcionários da escola que fizessem um segundo revolvimento por semana de modo a 

acelerar o processo. Como se pode verificar na 12ª semana as temperaturas registadas 

no centro e na periferia encontram-se já bastante próximas entre si, assim como, muito 

próximas da temperatura ambiente, o que revela que o composto deverá ter atingido

Amostragem de Sólidos 

Das amostragens pontuais retiradas do compostor foi possível a representação da 

evolução de alguns parâmetros ao longo do processo tais como o teor de humidade e a 

percentagem de sólidos voláteis presentes na mistura. 

Teor de humidade obtido para as amostras recolhidas nos diferentes dias 

Tendo em conta que a primeira amostragem foi recolhida após a 

de alimentos frescos no compostor verifica-se, pela análise da Figura 16
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que o compostor era construído por ripas de madeira, espaçadas entre si, deixavam 

, o que poderá ter impedido o aumento de temperatura 

, conjugado com o facto de o compostor diariamente receber resíduos frescos. 

≈51ºC), no entanto, 

se certamente ter atingido temperaturas mais altas que não foram registadas, 

por não se amostrar a uma maior 

se alta durante, pelo menos uma semana (≈47ºC) 

começando então a baixar. Por volta da 8ª semana ocorreu um ligeiro aumento da 

existido um aumento 

considerável da temperatura ambiente ao qual se aliou o facto de ter sido pedido aos 

funcionários da escola que fizessem um segundo revolvimento por semana de modo a 

acelerar o processo. Como se pode verificar na 12ª semana as temperaturas registadas 

se já bastante próximas entre si, assim como, muito 

e o composto deverá ter atingido um 

Das amostragens pontuais retiradas do compostor foi possível a representação da 

processo tais como o teor de humidade e a 

 
Teor de humidade obtido para as amostras recolhidas nos diferentes dias  

Tendo em conta que a primeira amostragem foi recolhida após a última deposição 

se, pela análise da Figura 16, que ao longo do 

Humidade



 

 

 

primeiro mês em que se recolheram as amostras após o revolvimento

decréscimo na humidade. Esta diminuição continua ter

dentre eles pode-se citar a temperatura desenvolvida durante o processo, que faz com 

que a massa de resíduos perca água por evaporação. Este período de 

coincide também com o da fase termófi

Durante este período houve intensa liberação de vapor de água, ressaltando porém, que 

neste mesmo período o compostor estava a ser regado pontualmente com

maneira geral, no último mês de compostagem

e 60%, um nível bastante satisfatório, pois segundo

é em torno de 55%. 

Figura 17: Percentagem de sólidos voláteis obtidos para as amostras recolhidas nos diferentes 

 Como se pode ver

decresce com o passar das fases, indicando a mineralização da massa orgânica até à 

sua transformação. Os sólidos voláteis na mistura decrescem de 83% na fase inicial para 

63% no composto final. 
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primeiro mês em que se recolheram as amostras após o revolvimento

. Esta diminuição continua ter-se-á dado devido 

se citar a temperatura desenvolvida durante o processo, que faz com 

que a massa de resíduos perca água por evaporação. Este período de 

ambém com o da fase termófila, quando as temperaturas ultrapassaram 50

Durante este período houve intensa liberação de vapor de água, ressaltando porém, que 

o compostor estava a ser regado pontualmente com

no último mês de compostagem a humidade estabilizou em níveis entre 50 

ante satisfatório, pois segundo Pereira Neto (1996) a 

Percentagem de sólidos voláteis obtidos para as amostras recolhidas nos diferentes 

dias 

Como se pode verificar pela análise da Figura 17, o teor de sólidos voláteis 

decresce com o passar das fases, indicando a mineralização da massa orgânica até à 

ansformação. Os sólidos voláteis na mistura decrescem de 83% na fase inicial para 
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primeiro mês em que se recolheram as amostras após o revolvimento houve um ligeiro 

á dado devido vários factores, 

se citar a temperatura desenvolvida durante o processo, que faz com 

que a massa de resíduos perca água por evaporação. Este período de decréscimo 

as temperaturas ultrapassaram 50°C. 

Durante este período houve intensa liberação de vapor de água, ressaltando porém, que 

o compostor estava a ser regado pontualmente com água. De uma 

e estabilizou em níveis entre 50 

Pereira Neto (1996) a humidade ideal 

 

Percentagem de sólidos voláteis obtidos para as amostras recolhidas nos diferentes 

, o teor de sólidos voláteis 

decresce com o passar das fases, indicando a mineralização da massa orgânica até à 

ansformação. Os sólidos voláteis na mistura decrescem de 83% na fase inicial para 

SV



 

 

 

Figura 18: Comparação gráfica

 A partir da análise de sólidos voláteis é possível avaliar a sua conversão ao longo 

do processo de acordo com o princípio de base cinza constante. Devido a este facto, 

apenas se inicia a representação gráfica ao fim do primeiro mês

representa, exactamente, o dia em que ocorreu a retirada da primeira amostragem com o 

compostor completamente cheio. S

cinza constante, pois foi a par

compostor. Os graus de conversão com base na análise de sólidos vo

com base na Eq.1 e apresentam

          ���� �

Verifica-se por análise do gráfico

de temperaturas que ocorre a maior conversão de sólidos voláteis, ultrapassando os 

50%. Com a continuação do tempo a conversão de sólidos voláteis continua a aumentar 

ligeiramente, mantendo-se praticamente constante nas últimas semanas com uma 

conversão de cerca de 66%. 

4.3.3.3 Caracterização Final

Após as 12 semanas em que ocorre

passou a fase de maturação. Após ter sido retirado do compostor o material foi 

destroçado com um destroçador, tendo sido, posteriormente, colocado a maturar num 
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Comparação gráfica entre a variação de temperatura e a conversão de sólidos voláteis 

A partir da análise de sólidos voláteis é possível avaliar a sua conversão ao longo 

de acordo com o princípio de base cinza constante. Devido a este facto, 

apenas se inicia a representação gráfica ao fim do primeiro mês da experiência

esenta, exactamente, o dia em que ocorreu a retirada da primeira amostragem com o 

ostor completamente cheio. Só a partir deste dia se pode considerar a 

cinza constante, pois foi a partir deste momento que terminou a deposição

Os graus de conversão com base na análise de sólidos vo

com base na Eq.1 e apresentam-se na Figura 16. 

1 	 
�,����
�,��

�,�����
�,�

                                 

por análise do gráfico da Figura 16 que é logo após a ocorrência do pico 

de temperaturas que ocorre a maior conversão de sólidos voláteis, ultrapassando os 

. Com a continuação do tempo a conversão de sólidos voláteis continua a aumentar 

se praticamente constante nas últimas semanas com uma 

conversão de cerca de 66%.    

Caracterização Final 

Após as 12 semanas em que ocorreu a degradação do material, o composto 

a fase de maturação. Após ter sido retirado do compostor o material foi 

destroçado com um destroçador, tendo sido, posteriormente, colocado a maturar num 

21-Jun 11-Jul 31-Jul 20-

Tempo, h Temperatura

XSVt
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entre a variação de temperatura e a conversão de sólidos voláteis  

A partir da análise de sólidos voláteis é possível avaliar a sua conversão ao longo 

de acordo com o princípio de base cinza constante. Devido a este facto, 

da experiência, que 

esenta, exactamente, o dia em que ocorreu a retirada da primeira amostragem com o 

de considerar a massa de 

tir deste momento que terminou a deposição de resíduos no 

Os graus de conversão com base na análise de sólidos voláteis calculam-se 

          (Eq.1)    

que é logo após a ocorrência do pico 

de temperaturas que ocorre a maior conversão de sólidos voláteis, ultrapassando os 

. Com a continuação do tempo a conversão de sólidos voláteis continua a aumentar 

se praticamente constante nas últimas semanas com uma 

radação do material, o composto 

a fase de maturação. Após ter sido retirado do compostor o material foi 

destroçado com um destroçador, tendo sido, posteriormente, colocado a maturar num 
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local arejado. Ao fim de algum tempo, foi realizada a caracteri

composto obtido, assim como a análise da 

Caracterização do composto

Foi realizada a caracterização 

encontram apresentados na 

Tabela 13: Valores obtidos para o composto ao fim de 12 semanas de compostagem

 

 É de salientar que no final do ensaio o material ainda conserva um teor de 

humidade elevado (51%) e que os sólidos voláteis são 

maioria por fibra, sendo a lenhina 23% desta fracção.

Figura 19: Composição ponderal em b
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local arejado. Ao fim de algum tempo, foi realizada a caracterização pormenorizada do 

composto obtido, assim como a análise da sua estabilidade e da sua maturação

Caracterização do composto 

Foi realizada a caracterização detalhada do composto obtido cujos resultados se 

encontram apresentados na Tabela 13. 

Valores obtidos para o composto ao fim de 12 semanas de compostagem

 

Composto 

Massa (kg) 133,5 

Massa seca (kg) 68,87 

Massa H2O (kg) 64,63 

wwi 0,5159 

wcinza [bs] 0,3646 

wsv [bs] 0,6354 

wAzoto [bs] 0,0047 

wProteinas [bs] 0,0281 

wLípidos [bs] 0,0067 

wHemicelulose [bs] 0,1321 

wLenhina [bs] 0,3376 

wCelulose [bs] 0,1530 

wFibras [bs] 0,6227 

É de salientar que no final do ensaio o material ainda conserva um teor de 

humidade elevado (51%) e que os sólidos voláteis são constituídos na sua grande 

, sendo a lenhina 23% desta fracção. 

Composição ponderal em base seca do composto final

Celulose

Lenhina

Hemicelulose

Lípidos

Proteinas

Cinza
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zação pormenorizada do 

e da sua maturação. 

cujos resultados se 

Valores obtidos para o composto ao fim de 12 semanas de compostagem 

É de salientar que no final do ensaio o material ainda conserva um teor de 

constituídos na sua grande 

 

do composto final 

Hemicelulose



 

 

 

 É possível estabelecer a comparação entre a composição inicial e final do 

material, no entanto, essa comparação deve ser feita tendo em conta a degradação de 

massa seca que ocorreu no sistema. Exprimindo a composição ponderal do material final 

numa base de cinza constante (bcc). Através da Eq.2 obtém

Figura 20. 

              

Figura 20: Comparação entre a composição ponderal da mistura inicial e do composto final

 Verifica-se pela análise da Figura 20 uma redução expressiva nos parâmetros 

analisados. Os teores de proteínas e lípidos existente

reduziram-se a valores extremamente pequenos no composto final.

teores de celulose e hemice

sendo que a celulose sofreu uma redução 

extremamente estável e difícil de degradar
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Assim, pela análise da Figura 20 denota

 Massa volúmica 
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É possível estabelecer a comparação entre a composição inicial e final do 

o entanto, essa comparação deve ser feita tendo em conta a degradação de 

massa seca que ocorreu no sistema. Exprimindo a composição ponderal do material final 

numa base de cinza constante (bcc). Através da Eq.2 obtém-se a representação da 

              ����,� � ���,� 
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                              (Eq.2

Comparação entre a composição ponderal da mistura inicial e do composto final

base de cinza constante 

análise da Figura 20 uma redução expressiva nos parâmetros 

de proteínas e lípidos existentes inicialmente na mistura inicial 

se a valores extremamente pequenos no composto final. Do mesmo modo, os 

teores de celulose e hemicelulose sofreram uma redução, embora um pouco mais ligeira

sendo que a celulose sofreu uma redução um pouco menor pois apresenta uma estrutura 

extremamente estável e difícil de degradar. A lenhina é um polímero muito complexo

grande estabilidade estrutural sendo por isso muito 

da Figura 20 denota-se uma pequena diminuição no teor de lenhina.

Massa volúmica  

A massa volúmica do composto obtido neste ensaio de compostagem é necessário 

da concentração dos nutrientes medidos, existentes no composto final.
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o entanto, essa comparação deve ser feita tendo em conta a degradação de 

massa seca que ocorreu no sistema. Exprimindo a composição ponderal do material final 

se a representação da 

Eq.2) 

 

Comparação entre a composição ponderal da mistura inicial e do composto final em 

análise da Figura 20 uma redução expressiva nos parâmetros 

inicialmente na mistura inicial 

Do mesmo modo, os 

lulose sofreram uma redução, embora um pouco mais ligeira, 

menor pois apresenta uma estrutura 

A lenhina é um polímero muito complexo e 

muito difícil de degradar. 

no teor de lenhina. 

A massa volúmica do composto obtido neste ensaio de compostagem é necessário 

da concentração dos nutrientes medidos, existentes no composto final. 
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Tabela 14: Massa volúmica da mistura inicial e do composto final 

 
Massa Volúmica [kg.m-3] 

Mistura Inicial 224,3 

Composto Final 
(não destroçado) 286,7 

Composto Final 
(destroçado)* 200,3 

*composto pesado depois de seco ao ar, apresentando uma humidade de 15% 

A massa volúmica dos resíduos em compostagem tende a aumentar ao longo do 

tempo (Larney, F.J., 2000), sendo tipicamente de 100 – 400 kg(bs).m
-3 

para o composto 

(Agnew, J.M, 2003).  

Como se pode verificar pelos valores da Tabela 14, o composto final (não 

destroçado) apresenta uma massa volúmica superior à da mistura inicial, e com um valor 

dentro da gama pretendida referida na bibliografia, entre os 100 e os 400kg(bs).m-3. 

Composição molecular 

Tendo conhecimento da fórmula química dos lípidos (C16H32O2), proteínas 

(C2H5O2N) e dos glúcidos (C6H10O5) é possível estimar a composição molecular da 

mistura e do composto dela derivado, em cada um destes componentes (Oliveira A. e 

Lamoso R., 2007). 

Na Tabela 15 encontram-se as fórmulas empíricas obtidas para a mistura assim 

como para o composto final, assim como a fórmula química do processo. 

 

Tabela 15: Fórmulas empíricas obtidas para a mistura inicial e para o composto final e fórmula 

química  

Mistura Inicial Composto Final 

C26H46O21N C62H106O52N 

 

C26H46O21N + 16,74 O2 ----> 0,154 C62H106O52N + 16,452 CO2 + 13,569 H2O + 0,846 NH3 

 

Como se pode verificar por análise da Tabela 15 houve perda de azoto durante o 

processo de compostagem. O azoto é perdido por volatilização do amoníaco, 
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principalmente quando se areja a pilha de compostagem e por lixiviação e desnitrificação 

dos nitratos. 

Razão C/N 

Através das fórmulas empíricas calculadas anteriormente para a mistura e para o 

composto, é possível a determinação do valor da razão mássica C/N em base seca. Por 

outro lado também é possível estimar o valor da fracção mássica em base seca do 

carbono através da fracção seca em sólidos voláteis, %SV, segundo a relação empírica 

da Eq.3 (Haug. R. T., 1993), que relacionando com a fracção mássica de azoto, wazoto, 

permite obter outra estimativa para o parâmetro C/N: 

                                    %� � %��
�,�                                               (Eq.3) 

Tabela 16: Valores da razão C/N para a mistura inicial e para o composto final 

 
Segundo Haug (1993) Pela fórmula empírica 

 
Mistura inicial Composto Final Mistura inicial Composto Final 

% C 50,3 35,3 44,1 27,9 

% N 1,85 0,47 2,0 0,52 

C/N 27/1 75/1 22/1 54/1 

 

O valor ideal recomendado para a mistura inicial encontra-se entre 25/1 e 30/1 

(Bishop et al., 1983). Como se pode verificar na Tabela 16 o valor da razão C/N para a 

mistura inicial utilizada neste ensaio de compostagem encontra-se, segundo Haug, dentro 

dos valores ideais, e segundo o cálculo pela fórmula empírica encontra-se ligeiramente 

abaixo do valor pretendido. Visto que ambos os cálculos são estimativas poderão 

apresentar algum desvio no entanto os valores são relativamente próximos o que indica 

que a mistura inicial apresentava uma boa concentração de carbono e de azoto para 

sofrer decomposição. Isto porque valores ligeiramente mais baixos significariam um 

excesso de azoto o que iria causar uma libertação de gás amónia e portanto cheiros 

desagradáveis. A solução seria a colocação de mais resíduos castanhos, ricos em 

carbono. No entanto se esta razão se encontrasse acima do limite indicado significaria 

que a mistura sofria de falta de azoto, logo a decomposição seria mais demorada. A 

solução seria então colocar mais materiais verdes, ricos em azoto. 



 

 

 

Para o composto final, a relação C/N deve encontrar

se obter o grau de estabilização pretendido (Zucconni, et al., 1987). Como se pode 

verificar na Tabela 16 os 

encontram abaixo do valor pretendido, o que, segundo Zucconni, indi

estabilização do composto. 

si só não é indicativo do grau de estabilização, no entanto ele indica que o composto, 

quando aplicado no solo não apresenta carácter fertilizante.

pH 

Foram efectuadas duas medições ao pH do material 

às 9 semanas revelando um pH básico de 

as 12 semanas de compostagem

Apesar de ter ocorrido uma pequena 

mantém-se num valor típico, próximo da neutralidade

Conversão da matéria orgânica

Durante o processo de compostagem ocorre a estabilização da matéria orgânica 

biodegradável, e, devido à degradação microbiológica,

redução da massa e do volume do material inicial.

material inicial e do composto e recorrendo às equações do Anexo B, apresentam

Figuras 21 e 22 a variação percentual dos parâmetros anal

Figura 21: Redução
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Para o composto final, a relação C/N deve encontrar-se abaixo de 22/1 de modo a 

se obter o grau de estabilização pretendido (Zucconni, et al., 1987). Como se pode 

 valores obtidos para a razão C/N do composto final não se 

abaixo do valor pretendido, o que, segundo Zucconni, indi

estabilização do composto. Segundo outros autores, (Santos, 2007) o parâmetro C/N por 

si só não é indicativo do grau de estabilização, no entanto ele indica que o composto, 

aplicado no solo não apresenta carácter fertilizante. 

Foram efectuadas duas medições ao pH do material ao longo do ensaio. A primeira 

s 9 semanas revelando um pH básico de 8,02. A segunda medição foi efectuada 

de compostagem apresentando um pH=7,65.  

Apesar de ter ocorrido uma pequena diminuição do pH entre estas semanas este 

típico, próximo da neutralidade.  

Conversão da matéria orgânica 

Durante o processo de compostagem ocorre a estabilização da matéria orgânica 

biodegradável, e, devido à degradação microbiológica, ocorre também uma significativa 

redução da massa e do volume do material inicial. Com base na caracterização do 

material inicial e do composto e recorrendo às equações do Anexo B, apresentam

Figuras 21 e 22 a variação percentual dos parâmetros analisados. 

Redução de massa seca e de volume no ensaio de compostagem

da análise do gráfico da Figura 21 verifica-se uma redução de 48% em 

seca e de um pouco mais de 50% em volume. 
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Figura 22:

 Da mesma forma, pela análise 

analisados, verifica-se que a taxa de conversão mais elevada

na ordem dos 90%. A conversão de hidratos de carbono regista o valor mais baixo deste 

ensaio (cerca de 60%). Já o total da matéria orgânica

(SV), atingiu uma conversão de 63%.

4.3.3.4 Avaliação da qualidade do composto final

A qualidade do composto obtido foi avaliada através da realização de testes de 

fitotoxicidade. Assim sendo, foram realizados testes de vaso e de germinação de modo a 

avaliar se o composto teria as condições necessárias para poder ser utilizado. Além 

destes, foi também realizado um teste de respirometria, DRI

de maneira a poder avaliar a estabilidade do composto, isto é, de modo a determinar o 

seu estado de degradabilidade.

Testes de Vaso

Foram realizados dois ensaios de vaso

três semanas entre eles. Após um crescimento 

durante 14 dias, estas foram cortadas rentes à terra e colocadas a secar a 105ºC na 

estufa durante 24 horas tendo

(IT) (Anexo B). 
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: Grau de conversão de vários parâmetros medidos

forma, pela análise da Figura 22, relativamente aos parâmetros 

se que a taxa de conversão mais elevada é registada

conversão de hidratos de carbono regista o valor mais baixo deste 

ensaio (cerca de 60%). Já o total da matéria orgânica, contabilizada como sólidos voláteis 

(SV), atingiu uma conversão de 63%. 

da qualidade do composto final 

do composto obtido foi avaliada através da realização de testes de 

fitotoxicidade. Assim sendo, foram realizados testes de vaso e de germinação de modo a 

avaliar se o composto teria as condições necessárias para poder ser utilizado. Além 

realizado um teste de respirometria, DRI (Dynamic Respiration Index

de maneira a poder avaliar a estabilidade do composto, isto é, de modo a determinar o 

seu estado de degradabilidade. 

Testes de Vaso 

Foram realizados dois ensaios de vaso (ver Figura 23), havendo um intervalo de 

três semanas entre eles. Após um crescimento contínuo das plantas

durante 14 dias, estas foram cortadas rentes à terra e colocadas a secar a 105ºC na 

tendo sido posteriormente determinado o Índice de Tolerância 
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Grau de conversão de vários parâmetros medidos 

relativamente aos parâmetros 

é registada para os lípidos, 

conversão de hidratos de carbono regista o valor mais baixo deste 

, contabilizada como sólidos voláteis 

do composto obtido foi avaliada através da realização de testes de 

fitotoxicidade. Assim sendo, foram realizados testes de vaso e de germinação de modo a 

avaliar se o composto teria as condições necessárias para poder ser utilizado. Além 

Dynamic Respiration Index), 

de maneira a poder avaliar a estabilidade do composto, isto é, de modo a determinar o 

, havendo um intervalo de 

das plantas (biomassa verde) 

durante 14 dias, estas foram cortadas rentes à terra e colocadas a secar a 105ºC na 

Índice de Tolerância 
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Figura 23: Ensaios de vaso. Da direita para a esquerda: branco, 25%, 50% 

Tabela 17: Valores do Índice de Tolerância obtido no primeiro teste de vaso efectuado às 9 

semanas de decomposição 

Amostra Réplica massa seca [g] 
  

Branco 
Réplica 1 0,549 

Réplica 2 0,644 

Réplica 3 0,67 

Média 0,621 

IT IT médio 

25% 
Réplica 1 0,907 1,4605 

1,3800 Réplica 2 0,814 1,3108 

Réplica 3 0,85 1,3688 

50% 
Réplica 1 0,999 1,6087 

1,4573 Réplica 2 0,945 1,5217 

Réplica 3 0,771 1,2415 
 

Tabela 18: Valores do Índice de Tolerância obtido no segundo teste de vaso efectuado com o 

composto final 

Amostra Réplica massa seca [g] 
  

Branco 
Réplica 1 0,631 

Réplica 2 0,704 

Réplica 3 0,603 

Média 0,646 

IT IT médio 

25% 
Réplica 1 0,828 1,2817 

1,4505 Réplica 2 1,011 1,5650 

Réplica 3 0,972 1,5046 

50% 
Réplica 1 1,14 1,7647 

1,5862 Réplica 2 0,986 1,5263 

Réplica 3 0,948 1,4675 
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 Quanto maior for o Índice de Tolerância melhor é considerada a qualidade do 

composto analisado. Assim sendo é possível averiguar se o composto se encontra em 

bom estado de modo a ser aplicado no solo. Através da análise da Tabela 17 e Tabela 

18, verifica-se que o IT se revelou superior no composto final do que na amostra retirada 

ao fim das nove semanas. Isto indica que o composto ainda terá sofrido degradação ao 

longo das semanas seguintes, continuando a melhorar o seu nível de qualidade. 

Analisando as diferentes razões da Tabela 18 verifica-se que a razão mais indicada para 

a plantação é a de 50% de composto e 50% de turfa pois o IT Médio obteve um valor 

superior neste caso. Pode-se aferir ainda que, visto que IT>1, o composto, 

possivelmente, já se encontrará bem maturado (Haug, R., 1993). 

Teste de Germinação 

O teste de germinação foi realizado de modo a avaliar o nível de maturação do 

composto final e portanto, a qualidade deste através da avaliação do seu efeito inibidor, 

obtido sobre a germinação das sementes de Lepidium sativum L.. O teste consiste na 

contagem das sementes germinadas e na medição das suas radículas relativamente a 

um branco ao fim de 24 e 48 horas (ver Figura 24). 

Para o composto ser considerado maturado e apto para uso deve possuir um índice 

de germinação superior a 60% (Pera et al., 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Sementes de Lepidium sativum L. ao fim de 24 horas no teste de germinação 
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Tabela 19: Índice de germinação do composto final após 24 e 48 horas 
 

Segundo a análise da Tabela 19 comprova-se a maturidade do composto obtido e a 

sua aptidão para o uso nos solos pois todos os valores de Índice de Germinação deram 

superiores a 60% tanto ao fim de 48 horas como ao fim de apenas 24 horas, tendo 

mesmo chegado a atingir índices muito altos ao fim de apenas 24 horas.  

Teste de Respirometria 

 A estabilidade do composto constitui um importante aspecto na qualidade do 

composto, isto porque pode afectar a resposta das plantas à sua aplicação no solo, assim 

como a potencial geração de odores e o renascimento de patogénicos. Adicionalmente, o 

grau de estabilidade alcançado dentro de um certo tempo pode ser utilizado para 

monitorizar o desempenho de um sistema de compostagem (Lasaridi, K., et al 1998). 

 Durante a compostagem os microrganismos aeróbios transformam a matéria 

orgânica putrescível em CO2, H2O e alguns compostos complexos. O produto final obtido, 

o composto, é estável e com semelhanças a húmus (Gómez R., et al. 2006). 

 A estabilidade pode ser definida como a extensão em que a matéria 

biodegradável já se decompôs (Gómez R., et al. 2006). 

 A respiração pode ser considerada como uma medida geral da actividade 

microbiológica. No geral, o índice de respiração (IR) pode ser definido como a razão de 

captação de O2 ou evolução de CO2 de uma amostra sob condições específicas (Gómez 

R., et al. 2006).      

Os testes de respirometria devem ser realizados sob condições que permitam o 

desenvolvimento óptimo dos microrganismos, tais como uma quantidade óptima de 

humidade, abundância de oxigénio, uma temperatura apropriada e uma balanço de 

nutrientes que favoreça a actividade microbiológica (Gómez R., et al. 2006). No teste DRI 

 

 
Após 24h Após 48h 

 

nº 
sementes 

germinadas 

Tamanho 
médio 

Índice 
Índice 
médio 

nº 
sementes 

germinadas 

Tamanho 
médio 

Índice 
Índice 
médio 

Branco 26 0,66 
  

43 1,19 
  

1ª réplica 25% 32 1,13 212% 
233% 

35 3,23 287% 
248% 

2ª réplica 25% 35 1,24 254% 36 2,29 209% 

1ª réplica 50% 33 1,21 234% 
240% 

36 3,44 314% 
319% 

2ª réplica 50% 33 1,27 246% 37 3,44 323% 
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Figura 25: Massa de CO
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realizado a amostra foi humedecida até aos 75% e foi utilizada uma temperatura de 35ºC

reactores, sujeitos a arejamento forçado. Em dois

num terceiro resíduo não destroçado, no entanto, no primeiro 

reactor houve um decréscimo de arejamento. 
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Tabela 20: Valores médios de produção de CO2 para diferentes níveis de estabilização do 

material (Fonte: Brinton et al. 1995) 

Produção de CO2 
(mg CO2-C g-1 C) 

Tipo de 
material 

0-2 Estável 

2-8 Estável 

8-15 Fresco 

15-25 Fresco 

>25 Cru 

 

Tabela 21: Valores de CO2 produzido nos reactores 

 
CO2 produzido 

(mg CO2-C g-1 C) 

Reactor B 2,11 

Reactor C 2,09 

Reactor D 1,63 

 

Tabela 22: Comparação entre o valor de O2 consumido para um composto estável e os valores 

obtidos nos reactores (Fonte: California Compost Quality Council 2001) 

 
Valor de Estabilidade Reactores 

O2 (mg O2-C g-1 SV h-1) 

 0,044 

< 1 0,118 

 0,035 

O método escolhido para a determinação do DRI também permite a descrição de 

amostras de resíduos que mostram grande actividade biológica. Além disso, neste teste, 

devido à grande quantidade de amostra utilizada relativamente a outros testes 

respirometricos existentes, o facto de esta não ser homogénea, acaba por ser 

compensada. No entanto, no que diz respeito à medição do grau de biodegradação, os 

requisitos técnicos são significativamente mais elevados (Heerenklage, J. et al,  2005).  

 Segundo a análise da Tabela 20, seguindo-se uma comparação com os 

resultados apresentados na Tabela 21 para os teores de CO2 produzidos nos reactores 

verifica-se que o composto final obtido se pode considerar um material estável, segundo 

Brinton et al. A mesma conclusão se pode retirar da análise da Tabela 22, onde se 
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pode-se considerar que o teste de respirometria apresentou

resultados fiáveis visto que todos os reactores apresentaram resultados semelhantes e 

na mesma ordem de grandeza. Podendo também

se encontrava estabilizado devido à mesma conformidade de resultados.

Determinação de 

 Visto que o composto vai ser utilizado como correctivo de solos foi determinada a 

concentração de alguns nutrientes que são necessários ao desenvolvimento das plantas.

Quanto aos macro e micro nutrientes necessários ao crescimento das plantas, tem

carbono, oxigénio e hidrogénio, cedidos

são os macronutrientes primários, cedidos essencialmente pelo solo; cálcio, magnésio e 

enxofre que são os macronutrientes

boro, manganês, zinco, cobre,

quantidades dissolvidos n

M.F., et al 2000). 

Foram realizadas três 

Potássio e Sódio tendo-se realizado a digestão das amostras.

foram filtradas e recuperadas

diluições. Posteriormente procedeu

espectrofotometria de chama

As respectivas curvas de calibração

equações de melhor ajuste se apresentam na Tabela 23

Rectas de Calibração dos Padrões
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analisa a quantidade de O2 consumido em cada reactor, sendo que cada reactor 

apresenta um valor de consumo de O2 coincidente com um material estabilizado, 

California Compost Quality Council. Tendo em conta ambos os resultados 

ar que o teste de respirometria apresentou um bom funci

resultados fiáveis visto que todos os reactores apresentaram resultados semelhantes e 

na mesma ordem de grandeza. Podendo também afirmar-se que o composto final obtido 

se encontrava estabilizado devido à mesma conformidade de resultados.

Determinação de Fósforo, Potássio e Sódio 

Visto que o composto vai ser utilizado como correctivo de solos foi determinada a 

s nutrientes que são necessários ao desenvolvimento das plantas.

macro e micro nutrientes necessários ao crescimento das plantas, tem

oxigénio e hidrogénio, cedidos pelo ar e pela água; azoto, fósforo e potássio que 

primários, cedidos essencialmente pelo solo; cálcio, magnésio e 

enxofre que são os macronutrientes secundários, cedidos substancialmente pelo solo; 

nganês, zinco, cobre, e ferro, além de outros elementos em pequenas 

quantidades dissolvidos na sua camada superficial, que são os micronutrientes

três réplicas para a medição dos nutrientes pretendidos

se realizado a digestão das amostras. Estas amostras digeridas 

filtradas e recuperadas num volume de 50ml e posteriormente sofreram diferentes 

Posteriormente procedeu-se à análise do Sódio e do Potássio por 

chama de emissão e do Fósforo por espectrofotometria de visível

curvas de calibração encontram-se representadas na Figura 26

juste se apresentam na Tabela 23. 
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Tabela 23: Equações de regressão obtidas para os diferentes nutrientes analisados e respectivos 

coeficientes 

 
Equação da Regressão Coeficiente R2 

Na y = -0,008 x2 + 0,1802x + 0,1884 0,9916 

K y = -0,0033 x2 + 0,1499x + 0,0262 0,9927 

P y = 0,2948x + 0,0161 0,9972 

Na Tabela 24 são apresentados os resultados laboratoriais obtidos durante a 

análise dos nutrientes. 

Tabela 24: Resultados laboratoriais da análise efectuada ao Na, K e P 

 
Massa Amostra digerida Diluição Absorção ppm (m:m) 

Na 

0,9945 

6:125 0,628 2,912 

K 6:125 0,925 7,447 

P 1:50 0,22 0,204 

Atendendo à densidade do composto final, calcularam-se as concentrações de 

Sódio, Potássio e Fósforo presentes na amostra. 

Tabela 25: Concentrações obtidas e concentrações recomendadas para os nutrientes analisados 

(Fonte: Hogg, D. et al, 2002) 

 

Na [mg/l composto] K [mg/l composto] P [mg/l composto] 

Composto 496 1267 35 

Recomendado < 500 < 4000 < 2400 

 Como se pode verificar por análise da Tabela 25 os valores de Sódio, de Potássio 

e de Fósforo encontram-se dentro dos valores recomendados. No entanto, o valor de 

Fósforo encontra-se bem abaixo do limite indicado.  

Resumo dos parâmetros de qualidade avaliados  

As especificações dos compostos fundamentam-se nas orientações que constam 

em normas, respectivamente: 

Figura 26: Representação gráfica das rectas de calibração dos nutrientes analisados 
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Decisão da Comissão 2006/799/CE de 24 de Novembro, que estabelece os critérios 

ecológicos revistos e os respectivos requisitos de avaliação e verificação para a 

atribuição do rótulo ecológico comunitário aos correctivos de solos.  

Tabela 26: Comparação dos parâmetros do Rótulo Ecológico com os parâmetros obtidos para o 

composto final. 

 

Matéria Orgânica 
[%] 

pH 
Humidade 

[%] 
N total [%] 

(bs)* 

Composto 64 7,7 51 0,5 

Rótulo Ecológico > 20 5,5 - 8,5 < 75 3 

*Como o Azoto de Kjeldahl foi determinado em base seca este vai ser igual ao azoto total 

 Como se pode verificar pela comparação dos parâmetros apresentados na Tabela 

26, o composto final obtido cumpre estes parâmetros exigidos pelo rótulo ecológico, 

podendo, neste caso, habilitar-se à atribuição do rótulo como condicionador de solos. 

No Rótulo Ecológico é ainda indicado que os produtos não podem ter efeitos 

negativos na germinação das plantas ou no seu crescimento posterior. Para que os 

compostos maturados possam ser utilizados como constituinte de suportes de culturas é 

necessário que, no teste de fitotoxicidade, a produção de biomassa nos vasos contendo 

50% de composto e 50% de turfa (v/v) ultrapasse 90% da produção nos vasos contendo 

turfa calada e fertilizada (Brito, L.; 2007). 

Tabela 27: Resumo do Índice de Tolerância obtido no teste de vaso para 50% de composto e 50% 

de turfa 

Amostra IT 

50% (v/v) 1,58 

Com o composto obtido neste trabalho a produção de biomassa ultrapassou os 

90% da produção nos vasos que apenas continham turfa, ver Tabela 27, não revelando 

qualquer efeito negativo na germinação das plantas, como é pretendido no rótulo 

ecológico.  

4.3.3.5 Estimativa de um Caudal de Arejamento  

É possível realizar uma estimativa de um caudal de ar a fornecer ao compostor, que 

pode favorecer a decomposição da matéria, com base na matéria orgânica oxidada ao 

longo do tempo.  
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Cada estágio de decomposição ocorrido ao longo do processo pode ser modelado 

de acordo com um CSTR, num processo que requer 60 a 180 dias (Haug, R., 1993). 

Verificou-se que o tempo necessário para, na experiência piloto, o material atingir a 

estabilização foi 12 semanas e no final o teor de humidade do composto foi de 51%, 

aspectos que poderiam ser melhorados através da insuflação de ar no compostor. 

A decomposição da matéria orgânica, em cada estágio, é determinada com base no 

balanço mássico, em estado estacionário e assume-se que esta ocorre segundo uma 

cinética de primeira ordem em relação aos sólidos voláteis (Eq.4), 

                        0 � ��� 	 ��� 	  � ��� � !"                           (Eq.4) 

Deste modo, é possível estimar a massa de sólidos voláteis que se encontram 

presentes num determinado instante, t (Eq.5), 

                      ��� � ��
�#$�%�                                 (Eq.5) 

onde, k é a constante de velocidade de primeira ordem de decomposição de sólidos 

voláteis, SV0, a massa de sólidos voláteis existentes no inicio do processo, SVt, a massa 

de sólidos voláteis no instante t e TR o tempo de processamento entre o início e o 

instante t. Considera-se que a constante k depende da temperatura de acordo com a 

expressão empírica k=a*bT, (onde T representa a temperatura em ºC) e que pode ser 

obtida a partir da equação cinética de ordem zero, relativa à velocidade de consumo de 

O2 de Schulze (1961). 

	&'( � 0,11 � �1,066�%                     [gO2.kgSV
-1.h-1]         (Eq.6) 

fazendo,               � �,�����,�**�+
��,�-./(

            [kgSVdegradado.kgSV
-1.h-1]          (Eq.7) 

com 0′'( [kgO2/kgSV degradados] igual ao coeficiente estequiométrico de consumo de 

oxigénio. 

 Por outro lado, determinado o grau de conversão experimental de sólidos voláteis 

(Eq.2), é possível estimar a massa de sólidos voláteis presentes no momento das 

amostragens ((SVt)am), sabendo os sólidos voláteis iniciais (SV0) através de 

                          �����23 � �1 	 ���� � ���                           (Eq.8) 



 

 

 

Tabela 28: Massa de sólidos voláteis presentes

Assim, é possível representar

experimentalmente e a massa de sólidos voláteis obtida 

de um dia, obtendo-se a representação da Figura 27

sólidos voláteis ao longo do tempo.

Figura 27: Comparação da massa de sólidos voláteis cálculados e

Arejamento do processo 

 Através da evolução dos sólidos voláteis ao longo do tempo, estima

de sólidos voláteis que se degrada entre um intervalo de tempo

estimar a quantidade de oxigénio estequiometricamente consumido durante esse tempo

de processamento. 

 A partir das fórmulas

para o composto final, apresentadas na Tabela 

mássicas elementares, que permitem o cálculo do coeficiente estequiométrico de 

consumo de oxigénio, WO2,
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1392 0,656 41,20 

1728 0,666 40,03 

é possível representar em simultâneo, a massa de sólidos voláteis obtida 

a massa de sólidos voláteis obtida com base na Eq.5

a representação da Figura 27, que modeliza a evolução dos 

sólidos voláteis ao longo do tempo. 

Comparação da massa de sólidos voláteis cálculados ecom base nas amostragens

cálculados teóricamente 

 

Através da evolução dos sólidos voláteis ao longo do tempo, estima

de sólidos voláteis que se degrada entre um intervalo de tempo t e 

estimar a quantidade de oxigénio estequiometricamente consumido durante esse tempo

fórmulas empíricas anteriormente calculadas para a mistura inicial e 

para o composto final, apresentadas na Tabela 15, é possível calcular as fracções 

mássicas elementares, que permitem o cálculo do coeficiente estequiométrico de 

, (Eq.9). 
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a massa de sólidos voláteis obtida 
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   0'( � 32 6
78
�9 + 0,5
<8

9 	 
/8
=9 	 >′ ?
7/

�9 + 0,5
</
9 	 
//

=9 @A   [kgO2.kg-1
SV]   (Eq.9) 

onde ε’ é o rendimento do processo em base seca sem cinza, que se obtém através da 

seguinte expressão: 

            >. � B2CC2 ��DEFGEH�E
B2CC2 ��FIH�JKL

= 1 − ���                         (Eq.10) 

Deste modo, o consumo de oxigénio ao longo do processo de compostagem, para 

cada intervalo de tempo, ∆N ,é dado por: 

         �OPQRSO T9 = (�������UV)×-/(
∆�                [kgO2.h

-1]      (Eq.11) 

A partir do consumo de oxigénio é possível determinar o caudal de ar estequiométrico em 

condições PTN, Qarest., pela Eq.10. 

    WX&YC�. = [\]C^3\ '(
=9×�,9� × 22,4     [m3 PTN.h-1]                (Eq.12) 

No entanto, o arejamento estequiométrico poderá não ser o suficiente para remover 

a humidade em excesso do resíduo e, deste modo, promover o arrefecimento do 

material, quando necessário. Neste sentido, calculou-se também o caudal de arejamento 

que removeria a água formada estequiometricamente na reacção de decomposição, 

partindo do pressuposto que o ar, após atravessar o material a compostar, abandona o 

sistema saturado à temperatura do processo. 

O coeficiente estequiométrico de geração de água (mH2O) é dado pela Eq. 11, onde 

wHS e wHO representam as fracções mássicas de hidrogénio no resíduo e no material final 

        S`9' = ?
<8
9 − >′ 
</

9 @ × 18         [kgH2O.kgSV
-1]        (Eq.13) 

Assim, a massa de água gerada para cada intervalo de tempo, ∆N, ao longo do 

processo é dada pela Eq. 12. 

          bc&XçãO`9' = (�������UV)×3<(/
∆�        [kgH2O.h-1]        (Eq.14) 

 O caudal de ar em excesso, WYf� , que contempla a remoção da água gerada 

será dado pela Eq.13. 
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             WYf� = gYh2çã\<(/

ij

               [m3 PTN.h-1]              (Eq.15) 

Onde, wVA é a razão de saturação do vapor de água no ar seco, à temperatura 

experimental, podendo ser obtido pela Eq.14. 

 

         0�k = lm,HL�
l × 0,622           [kgH2O.kgar

-1]                (Eq.16) 

sendo, 

              no,C2� = 10?L
+#p@

                [mmHg]                      (Eq.17) 

em que a, b são constantes para a água (a=-2238), (b=8,896), T representa a 

temperatura experimental em K, e Pv, sat é a pressão de vapor de saturação da água em 

mmHg. 

 

Tabela 29: Parâmetros determinados 

 
Parâmetros 

ε’ [kgSV composto.kgSV resíduo-1] 0,365 

WO2 [kgO2.kgSV
-1] 0,801 

W'O2 [kgO2/kgSV degradado] 1,213 

mH2O [kgH2OkgSV
-1] 0,377 

 



 

 

 

Figura 28: Gráfico de comparação do caudal de ar estequiométrico e do caudal de ar que deveria 
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Gráfico de comparação do caudal de ar estequiométrico e do caudal de ar que deveria 

-se que o caudal de 

superior ao caudal de ar estequiométrico. O 

de remoção de água 

iométrica de arejamento. O 

tes. Os caudais de arejamento a 

, de forma a uma aplicação mais 

horas de reacção, em 

para as necessidades 

remover alguma humidade devido à constante deposição de 

Neste primeiro estágio o caudal de ar que 

), calculado com base no 

estequiométrico. A partir das 700 

visto a temperatura atingir valores 

sendo necessário fornecer um caudal ainda mais elevado de modo a, 

além de satisfazer as necessidades estequiométricas, ajudar a remover algum calor de 

o segundo estágio, entre as 700 e as 1000 

7,20 dm3PTN.kg-1.h-

horas de reacção até ao 

as necessidades de arejamento começam a diminuir, sendo que o 
-1 (Tabela 30). 

2500

(Qar)est.

(Qar) em 



 

 

- 109 - 

 

Tabela 30: Caudal de ar de arejamento 

Tempo de reacção [h] Qar [dm3.kg-1.h-1] 

0-100 5,76 

100-700 7,20 

1000-2200 1,82 
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5 Conclusões  

 

Este projecto teve início em parceria com uma empresa de Oliveira de Azeméis que 

tem como intuito impulsionar a protecção ambiental e o desenvolvimento económico com 

as melhores práticas de eco-eficiência e promovendo a utilização racional dos recursos 

endógenos. No entanto, esta parceria culminou a meio do projecto devido a factores 

externos e independentes da vontade dos participantes.  

Apesar destes problemas, foi encontrada uma escola dinâmica e com espírito de 

iniciativa, ideal para a aplicação de um projecto desta categoria. 

Houve, então, a realização de material educativo na área da Educação Ambiental. 

Foram efectuados vários tipos de documentos orientados especificamente para alunos, 

professores e funcionário.  

O material informativo preparado para os funcionários foi utilizado pelos próprios 

aquando da duração do projecto, como por exemplo as tabelas sobre os resíduos a 

separar, executadas para as funcionárias da cantina e as tabelas para os restantes 

funcionários com ‘Possíveis problemas e resoluções’. O restante material educativo, 

direccionado para professores e alunos, foi entregue aos professores à frente do projecto 

Eco-Escolas. 

   Assim que foi possível, deu-se início ao processo de compostagem nas 

instalações da Escola EB 2,3 Bento Carqueja em Oliveira de Azeméis. Durante o ensaio 

registaram-se alguns aspectos que poderão ser alterados numa aplicação futura de um 

sistema deste tipo.  

Nas primeiras semanas do ensaio ocorreram problemas de maus cheiros, 

característicos da formação de amoníaco (NH3), e presença de mosquitos em volta do 

compostor. Este problema poderá ter acontecido devido a uma baixa relação C/N inicial, 

quando ainda ocorria a deposição de material no compostor, de tal modo que foi 

aconselhado a utilização de mais produtos castanhos, visto que não estava a ser 

respeitada a proporção 50/50 (v/v) de resíduos alimentares e de jardim. Este aumento de 

resíduos castanhos ajudou na dissipação dos mosquitos.  

A falta de arejamento também terá sido um dos factores condicionantes para a 

libertação de maus odores. Visto que só era realizado um revolvimento semanal, foi 
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pedido aos funcionários da escola que fizessem um segundo revolvimento. Com este 

revolvimento, observou-se uma melhoria do processo pois deixou de existir maus odores 

e houve um ligeiro aumento na temperatura do composto, revelando maior actividade 

microbiológica. Isto indica que houve uma aceleração no processo de compostagem 

devido à duplicação de revolvimentos. Outra possível solução para este tipo de problema 

passaria pela melhoria do arejamento forçado. Uma forma simples de implementar numa 

escola, e já experimentado no DAO-UA seria o sistema de arejamento passivo com tubos 

perfurados colocados verticalmente dentro do compostor, pois este sistema proporciona 

uma maior circulação de ar dentro do compostor e por conseguinte uma maior 

oxigenação. 

Quanto ao composto final conseguido, verificou-se uma redução de volume e 

massa seca, em relação à mistura inicial, ligeiramente superiores a 50%. Este resultado 

pode ser considerado positivo pois revela a ocorrência de estabilização da matéria 

orgânica, sem no entanto, atingir um baixo rendimento, tornando-se pouco vantajoso pois 

formaria pouco composto.  

Em termos de biodegradabilidade, obteve-se um grau de conversão pouco superior 

a 60%. Isto deve-se ao facto de o composto apresentar como agente de porosidade 

bastantes galhos de poda com diâmetro considerável, que são ricos em lenhina, de difícil 

biodegradabilidade. Estes galhos foram destroçados juntamente com o restante 

composto. O que se sugere que seja realizado em próximos ensaios deste tipo é uma 

crivagem prévia do composto onde todo o material de maiores dimensões que ainda não 

se encontre completamente degradado seja colocado num novo ciclo de compostagem. 

Em relação aos testes de maturação efectuados, estes apresentaram resultados 

claramente positivos, tanto nos testes de vaso como no teste de germinação. Nos testes 

de vaso verificou-se nitidamente que o crescimento das plantas era superior nos vasos 

que continham uma mistura de composto e turfa do que nos vasos que apenas 

apresentavam turfa. Já no teste de germinação, verificou-se um crescimento claro das 

radículas ao fim de 24 horas atingido um IG superior ao mínimo recomendado.  

Relativamente à estabilidade do composto foi realizado um teste respirométrico 

baseado na produção de CO2, sendo que os resultados obtidos, comparados com 

bibliografia correspondente, indicam que o composto obtido se encontrava estabilizado. 
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No sentido de avaliar o carácter fertilizante do composto, foram determinados os 

conteúdos em Azoto, Fósforo, Potássio e Sódio no composto obtido chegando-se à 

conclusão que estes apresentavam valores dentro dos limites máximos recomendáveis 

para aplicação no solo. No entanto, o composto revelou-se pouco rico em Azoto e 

Fósforo. 

 Verificou-se, ainda, a possibilidade de existir necessidade de um caudal 

arejamento adicional através da realização de uma análise cinética. Ao longo de todo o 

ensaio a necessidade de um caudal de ar, mostraram a necessidade de se arejar com 

um excesso relativamente ao caudal de ar estequiométrico.  

É importante referir que o composto final obtido apresenta uma boa qualidade, no 

geral, para a utilização nos canteiros da escola, não representando risco (químicos e 

microbiológicos) para a utilização pelos alunos, uma vez que provem de resíduos 

alimentares segregados na origem e sem contaminantes.  

Para finalizar, é de referir que a experiencia realizada permite dimensionar um 

pequeno conjunto de compostores, habilitados a receber os resíduos da cantina da 

escola. O compostor de 1m3 utilizado foi cheio continuamente durante um mês ficando 

totalmente cheio, de seguida permaneceu mais dois meses com todo o material a sofrer 

decomposição. O composto final foi retirado exactamente três meses depois do início do 

ensaio de compostagem. Deste modo, foi sugerido aos professores da escola, que 

havendo a possibilidade para tal, a construção de mais dois compostores da mesma 

dimensão que o primeiro seria extremamente interessante. Isto porque, demorar-se-ia 

três meses a encher os três compostores, que seria exactamente o tempo necessário 

para o primeiro compostor já se encontrar com o composto finalizado e pronto para 

receber novos resíduos. Deste modo, a escola não desperdiçaria mais resíduos 

alimentares e resíduos de jardim.  

Segundo foi noticiado pelos professores da Escola EB 2,3 Bento Carqueja, estes 

encontram-se realmente empenhados no tema da compostagem, pois no presente ano 

lectivo (2008-2009), já tomaram algumas medidas no sentido de valorizarem os resíduos 

da cantina e do jardim por esse processo, como seja:  

i) foram construídos os dois outros compostores sugeridos, e existem três 

turmas incumbidas de tratar cada uma de um compostor.  
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ii) O material educativo entregue aos professores à frente do projecto Eco-

Escolas já está a ser aplicado no presente ano lectivo (2008-2009), nas três 

turmas 

iii) Precavendo eventuais falhas de disponibilidade de resíduos de jardim, foi 

solicitada a contribuição do Parque de La-Salette na cedência dos seus 

resíduos de jardim, uma vez que a escola produz muito mais resíduos 

alimentares do que de jardim. 
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6 Recomendações 

Recomenda-se uma melhor comunicação e informação entre as empresas 

participantes  neste tipo de projectos e o Departamento de Ambiente e Ordenamento, 

de modo a que os alunos não fiquem desamparados em certas situações. 

Espera-se que no futuro este projecto possa ser replicado e ampliado, havendo 

um verdadeiro envolvimento de professores e alunos, tornando a escola mais eficaz 

na redução da produção de resíduos. Isto, não apenas na Escola EB 2,3 Bento 

Carqueja de Oliveira de Azeméis, que, como se sabe, se encontram a seguir o 

material educativo preparado, mas também em outras escolas que tenham o mesmo 

interesse no âmbito da educação ambiental e formação cívica. 

Seria do interesse da escola a aquisição de um destroçador, de modo a obter 

uma mistura final a mais homogénea possível. È fácil encontrar estes destroçadores 

em qualquer loja de bricolage e com preços variáveis (170 a 300€), sendo um 

investimento para uma série de anos. Uma forma de a escola conseguir ajuda para 

conseguir comprar este equipamento seria através do envolvimento da comunidade, 

como os pais dos alunos, empresas interessadas em participar no projecto, etc., 

podendo mesmo haver a iniciativa dos alunos para a realização de actividades 

extracurriculares para angariação de dinheiro. 

 Como projecto para os alunos da escola, seria interessante a realização, pelas 

suas próprias mãos, do sistema de arejamento adicional. Serem os próprios a fazer 

uma procura para novas ideias para a realização do arejamento, como por exemplo 

uma pequena bateria que funcione a luz solar.  

 Finalmente, é recomendada a incorporação do composto na gestão de 

espaços verdes da escola e na sua horta. 
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ANEXOS



Anexo A – Actividades para os alunos do 5º ao 9ºano 

Actividades para alunos do 5º e 6º ano 

Ficha 1 

Conceito: O que é que faz a compostagem funcionar? 

Objectivo: Expor os alunos a alguns organismos que realizam a decomposição. 

Materiais: 

- amostra fresca da mistura do compostor; 

- caixa de petri ou pratos brancos; 

- lupas; 

- lápis; 

- papel. 

Enquadramento: Os insectos, minhocas, bactérias e fungos que se encontram na pilha de 
compostagem têm a função de ‘fazer o composto’. Conseguirás ver alguns destes animais a 
olho nu, para outros será necessário usar a lupa. Estes organismos são alguns dos 
organismos decompositores do ciclo de vida. 

Ciclo de Vida  

Produtores (ex: erva) 

Consumidores Primários (ex: ovelha) 

Consumidores Secundários (ex: lobo) 

Decompositores (ex: insectos, fungos)  

Procedimento: 

1. Coloca uma pequena amostra do composto na placa de Petri ou no prato branco e coloca 
uma gota de água por cima.   

2. Observa a amostra atentamente com uma lupa. 

3. Se não conseguires encontrar organismos vivos vais buscar uma nova amostra fresca. 

4. Desenha os organismos que consegues ver. 

Seguimento: Façam uma ‘viagem de campo’ para ver a pilha de compostagem e tragam lupas 
para poderem procurar organismos existentes no local.  

 



Ficha 2 

Conceito: Alguns materiais decompõem-se quando são enterrados, outros não. Os 
microrganismos desempenham um papel vital na decomposição. 

Objectivo: Os alunos conseguirão diferenciar entre os tipos de materiais que a natureza 
consegue ou não reciclar. 

Materiais: 

Resíduos de: 

- vidro; 

- papel; 

- metal; 

- plástico; 

- maças, legumes ou outras frutas ou vegetais. 

- dez garrafas; 

- terra; 

- mistura estéril (ex: areia); 

- etiquetas. 

Enquadramento: A decomposição ocorre em todo o lado. Se tudo existisse para sempre, 
nós estaríamos enterrados nos nossos próprios resíduos. Os nossos resíduos são produtos 
muito variados: alguns são feitos de materiais facilmente degradáveis, enquanto outros 
durarão milhares de anos. 

Procedimento: 

1. Colocar disposto à tua frente uma peça de vidro, uma de papel, uma de plástico e uma de 
comida.  

2. Quais destas substancias prevês que sejam biodegradáveis (apodrecem ou decompõem)? 

3. Realizar a seguinte experiencia para verificar se as vossas previsões estavam 

correctas: 



4. Cavar um pouco de terra, o suficiente para encher 5 garrafas. 

5. Encher 5 garrafas até meio com terra e as outras 5 com uma mistura estéril. 

6. Coloca uma peça de cada resíduo em cada garrafa. 

7. Acaba de encher as garrafas com terra ou mistura estéril, conforme já contêm. 

8. Adicionar água ás garrafas, mas de modo a que o solo ou a mistura não fique húmida ao 
toque. 

9. Tapar as garrafas. 

10. Colocar etiquetas nas garrafas a identificar o seu conteúdo de resíduo e se contem 
solo ou mistura estéril. 

11. Após uma semana examina o resíduo em cada garrafa. Quais são os resíduos que estão 
a decompor. 

12. Cobre os resíduos de novo e continua a verifica-los uma vez por semana durante o 
tempo que quiseres.  

13. Verifica as previsões iniciais e tira conclusões sobre que substancias são 
biodegradáveis e sob que condições. 

Seguimento: Explora o tema dos plásticos degradáveis. Muitos produtores de sacos de 
plástico estão agora a produzir sacos que dizem que se irão degradar. 

Existem dois tipos de sacos de plástico biodegradáveis; os fotodegradáveis e os de amido 
de milho. 

Questões: 

1. O que é que faz destes sacos degradáveis? 
2. Será que todo o saco se degrada? Existem alguns resíduos que sobram? 

 

Verificar os Resíduos a Apodrecer 

 Nome: _____________________ Data de início da experiência: ________  

 

Preenche o seguinte quadro cada vez que fores verificar as tuas garrafas. 

Na secção “Resíduo”, escreve o nome do item que enterraste na garrafa. 

Na secção “Compostagem”, descreve o estado do item enterrado de cada vez que o vais 
verificar. Inclui coisas como quão decomposto o item parece, de que cor está, se vês ou não 



fungos (bolores). 

Na secção “Mistura Estéril”, descreve as mesmas coisas da secção anterior. 

 

 Data: _______________ Tempo desde que o resíduo foi enterrado: _____________  

 

Resíduo Compostagem Mistura Estéril 

 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 

Questões: 

Quais os resíduos que se decompuseram mais rapidamente? 

Quais dos resíduos não se decompuseram nada? 

Em geral, os resíduos decompuseram-se mais rapidamente em compostagem ou em mistura 
estéril? Porque é que achas que isto acontece?  

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 3 



Conceito: A compostagem transforma os resíduos orgânicos num produto com mais valia 
ambiental. 

Objectivo: Aprender a fazer compostagem. 

Materiais: 

Restos da cozinha 

Adicionar uma mistura de alguns dos seguintes materiais: 

- Cascas de fruta e vegetais; 

- Cascas de ovos; 

- Restos de fruta; 

- Guardanapos e papéis com resíduos de comida. 

Atenção: Não adicionar restos de carne, peixe, ossos, lacticínios, óleos e gorduras, pois 
atraem animais indesejáveis. 

 

Restos de jardim 

Adicionar uma mistura de alguns dos seguintes materiais: 

- Folhas; 

- Aparas de relva; 

- Aparas de madeira. 

Enquadramento: A compostagem é a forma que a natureza tem de reciclar o material 
biodegradável. Portanto a degradação da matéria orgânica ocorre mesmo que o ser humano 
não contribua para tal facto. No entanto e tendo em conta que produzimos tantos resíduos 
e que o composto é um material que trás benefícios quer ao solo como às plantas, só temos 
vantagens em ajudar a natureza a acelerar o processo.  

A compostagem é como fazer um bolo. Basta acrescentar os ingredientes, mexer, 
“cozinhar” e como resultado final obtemos o composto. Quer se utilize restos de cozinha ou 
de jardim existem algumas medidas básicas que deve seguir. 

Procedimento: 



 

1. Escolha um compostor para proceder à compostagem. 

2. Coloque resíduos de cozinha e/ou jardim no compostor. Se possível desfaça o material 
em pedaços mais pequenos. Desta forma irá diminuir o tempo para a obtenção do composto. 

3. Espalhe um pouco de solo sobre a pilha de compostagem. Esta camada contém os 
microrganismos e animais que transformam os resíduos em composto. Também ajuda a 
manter a superfície húmida. A pilha deve ter um volume de aproximadamente 1 m3. 

4. Ajuste a humidade da pilha de compostagem. A humidade ideal pode ser medida através 
do “teste da esponja”, ou seja, se ao espremer uma pequena quantidade de material, ficar 
com a mão húmida mas não a pingar, a humidade é a adequada. 

5. Permita que a pilha de compostagem aqueça. Esta deve aquecer rapidamente e atingir a 
temperatura desejada (45 – 55 ºC) em quatro a cinco dias. 

6. Revolva o material com uma forquilha ou pá de forma a arejar o material a compostar. 
Este processo permite oxigenar a pilha e assim diminuir o tempo necessário para obter o 
composto. 

7. À medida que o processo decorre o tamanho da pilha irá diminuir relativamente ao 
original, sendo o volume final de aproximadamente 1/5 do inicial. 

8. O composto deverá ser um material de cor escura, parecido com o solo misturado com 
pequenos pedaços de matéria orgânica e ter cheiro a terra. 

9. Misture o composto com o solo dos canteiros. 

Seguimento: Tentem semear feijões e outras sementes em vasos, alguns cheios com areia 
e outros cheios com uma mistura de areia e de composto. Comparem o crescimento das 
sementes. Discutam as necessidades das plantas, de água e nutrientes. A areia é uma má 
fonte nutritiva e não armazena água, quando é misturado o composto essas duas 
necessidades são bem mais satisfeitas. 

 

 

 

 

Ficha 4 



Conceito: Chá de composto. 

Objectivo: Produzir um pesticida natural que também é um adubo líquido. 

Materiais: 

- pá; 

- saco de pano; 

- balde; 

- regador. 

Enquadramento: O chá de composto é formado a partir da infusão do composto em água. 
Este líquido proporciona apenas pequenas quantidades de macro-nutrientes, mas satisfaz as 
suas necessidades nutricionais no instante: funciona como fonte de alimentação acessível e 
rápida e rápida, capaz de estimular o crescimento vegetal. 

Procedimento: 

1. Colocar uma pá cheia de composto pronto num saco de pano.   

2. Amarrar as extremidades do saco. Colocar dentro de um balde cheio de água durante 2 
ou 3 dias. 

3. Quando a água do balde escurecer, retirar o saco. Colocar o composto molhado de volta 
na pilha de compostagem. 

4. Adicionar água ao balde para diluir o líquido até este ficar com a cor de chá fraco 
(amarelo claro). 

5. Aplicar o chá de composto no solo com um regador, ou directamente nas plantas. O 
armazenamento do chá de composto para futura utilização não deve ultrapassar duas 
semanas. 

Seguimento: Estudar o efeito do chá de composto no crescimento de uma planta, usando 2 
vasos e 2 plantas da mesma espécie semeadas no mesmo dia. Um dos vasos é regado com 
chá, o outro regado com água. Registar a altura da planta, a cor, etc. ao longo do tempo. 
Comparar e discutir os resultados na turma.  

 

Actividades para alunos do 7º ao 9º ano 



Ficha 1 

Conceito: As minhocas conseguem produzir terra a partir de resíduos alimentares? 

Objectivo: Ver a biodegradação de restos alimentares e aprender que pode haver usos 
mais produtivos para os resíduos alimentares do que deita-los fora. 

Materiais: 

- balde de plástico com pequenos buracos perfurados no fundo; 

- caixa de madeira, aquário ou outro recipiente grande; 

- minhocas; 

- “cama” (jornais, folhas, sacos de papel e outros materiais); 

- água; 

- restos de comida ou outros resíduos orgânicos. 

Enquadramento: As minhocas podem parecer um pouco estranhas para algumas pessoas, 
mas este sistema de compostagem realmente funciona. As minhocas permanecem na caixa a 
comer os restos de alimentos e a caixa liberta poucos odores. A compostagem com 
minhocas (Vermicompostagem) pode ser realizada em apartamentos ou casas sem jardins ou 
quintais. 

Procedimento: 

1. Triturar os materiais necessários para fazer a cama para a caixa de mistura. Encher a 
caixa até ao topo com materiais secos. 

2. Humedecer a cama, colocando o material no balde perfurado e adicionando água 
suficiente. Não se preocupe por deixar o material muito húmido pois o excesso de água 
drenará quando for colocado na caixa da compostagem. 

3. Adicionar cerca de 20cm de cama humedecida no fundo da caixa.  

4. Colocar as minhocas. 

5. Deixar destapado um bocado e de seguida adicionar mais cama até a caixa estar ¾ cheia. 

6. Fazer um pequeno buraco na cama e adicionar os restos de alimentos. De seguida cobrir 
o buraco com a cama. 



7. Mantenha o seu composto húmido, mas não molhado. 

8. Se tiver problemas com moscas coloque mais cama por cima dos restos alimentares ou 
então uma folha de plástico a cobrir a caixa de compostagem. 

9. De 3 a 6 meses comece uma nova caixa de compostagem e coloque lá as minhocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 2 



Conceito: Que tipo de materiais se decompõem e a que velocidade? 

Objectivo: Observar a biodegradação, fazendo notar as diferenças de degradabilidade de 
diversos tipos de resíduos. 

Materiais: 

- jarros de boca larga; 

- amostra de composto; 

- resíduos orgânicos; 

- vasos; 

- etiquetas. 

Enquadramento: Os organismos numa pilha de compostagem precisam de ar, quando não 
existe ar suficiente estes morrem. Novos organismos que podem sobreviver sem a presença 
de ar instalam-se na pilha de compostagem e estes produzem um gás com um cheiro 
nauseabundo. 

Os organismos na pilha de compostagem também têm necessidade de conseguir 
chegar a todos os resíduos de modo a conseguir reduzi-los. Será mais fácil para os 
organismos chegar a grandes bocados ou a pequenos bocados de resíduos? 

Vamos investigar quanto tempo demoram os resíduos a reduzir, na presença e 
ausência de ar. Vamos investigar também quanto tempo demora a reduzir resíduos de 
diferentes tamanhos. 

Procedimento: 

1. Encher dois jarros de boca larga com composto, até meio.  

2. Colocar quantidades iguais de um certo resíduo em cada jarro, de seguida encher o 
restante dos jarros até cima com composto, enterrando o resíduo. 

3. Encher o primeiro jarro com água e colocar uma tampa. 

4. Colocar água no segundo jarro de maneira a que o composto fique húmido mas não 
molhado ao toque. 

5. Deixar o segundo jarro exposto ao ar. 

6. Ir verificando de vez em quando a humidade no segundo jarro para não deixar secar. 



7. Repetir o procedimento com outros resíduos. 

8. Identificar cada jarro com etiquetas. 

9. Arranje mais duas porções iguais de um certo resíduo. Corte a primeira porção em 
pequenos pedaços e deixe a segunda porção por cortar. 

10. Encha dois vasos até meio com composto. No primeiro coloque a porção cortada, no 
segundo a porção não cortada. 

11. Cobrir os resíduos com composto até ao cimo do vaso. 

12. Adicionar água aos vasos de modo a que o composto fique húmido mas não molhado ao 
toque. 

13. Verificar os vasos de vez em quando para não deixar secar. 

Seguimento: Verificar os resíduos ao fim de duas semanas. Quais os resíduos que se estão 
a decompor? 

 

Verificar os Resíduos a Apodrecer 

 Nome: _________________________________  

 

 Data: _________________ Data de início da experiência: _______________  

 

Preenche o seguinte quadro. 

Na secção “Resíduo”, escreve o nome do item que enterraste no jarro ou vaso. 

Na secção “Compostagem”, descreve o estado do item enterrado de cada vez que o vais 
verificar. Inclui coisas como quão decomposto o item parece, de que cor está, se vês ou não 
fungos (bolores). 

 

 

 

Resíduo Exposto ao ar (S ou Compostagem 



N) 

 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 

 

 Resíduo 
 Cortado / Não 

Cortado 
Compostagem 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

 

 

Questões: 

Os resíduos decompuseram-se melhor no jarro com ar ou no jarro com água? 

Havia algum cheiro proveniente de algum dos jarros? Se sim, o que é que causou esse 
cheiro? 

Os resíduos decompuseram-se mais quando se encontravam cortados ou inteiros? Porquê? 

 

Ficha 3 



Conceito: Cerca de 30% dos resíduos sólidos orgânicos (RSU’s) é material biodegradável 
que pode ser utilizado para melhorar as propriedades do solo. 

Objectivo: Investigar os prós e contras da compostagem. 

Materiais: 

- Tronco em decomposição; 

- Aparas de relva; 

- Folhas ou restos de comida; 

- Lupa ou microscópio. 

Enquadramento: Quando falamos em reciclagem pensamos muitas vezes em reciclagem de 
garrafas de vidro, latas de alumínio e jornais, no entanto cerca de 36% do nosso lixo 
doméstico pode ser aproveitado, como é o caso de restos de comida, folhas, aparas de relva 
e outros resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos podem ser reciclados através da 
compostagem. Resumidamente a compostagem promove condições óptimas para que a 
decomposição ocorra. A decomposição é um processo bioquímico no qual as bactérias, 
fungos e outros microrganismos degradam os resíduos orgânicos em nutrientes que podem 
ser utilizados pelas plantas e animais. A decomposição ocorre na natureza sempre que uma 
folha cai ou um animal morre. O resultado da decomposição numa pilha de compostagem é 
um material rico em nutrientes que são ideais para melhorar a qualidade do solo e promover 
o bom desenvolvimento das plantas. 

Procedimento: 

1. Defina: reciclável, biodegradável. Faça uma listagem de materiais que sejam recicláveis 
e biodegradáveis. Debata: 

- Existem materiais recicláveis que não são biodegradáveis? 

- Existem materiais biodegradáveis que não são recicláveis? 

2. Analise a textura e o odor dos materiais. Faça uma lista de palavras que utilizaria para 
descrever esses materiais. 

- Quais dessas palavras têm conotação positiva? Porquê? 

3. Explique o que está a acontecer ao material em decomposição. Debata: 

- Qual é o processo natural que promove a transformação do material biodegradável em 



partículas mais pequenas que podem ser utilizadas pelos animais e plantas? 

- Que organismos são responsáveis pelo processo de decomposição? 

- Qual a designação do produto final da decomposição? 

4. Imagine um mundo onde a decomposição não ocorresse. Debata: 

- O que aconteceria ao material orgânico como por exemplo animais mortos, folhas e 
esgotos? 

- Poderiam as plantas e os animais sobreviver se não existisse decomposição? Porquê? 

- A decomposição é importante? Porquê? 

5. Faça uma listagem de materiais biodegradáveis que coloca no lixo indiferenciado. 

Debata: 

- Como poderiam reciclar esses materiais? 

- O que é a compostagem? 

- Porque motivos é que as pessoas fazem compostagem dos resíduos orgânicos? 

6. Quais são as vantagens de compostar restos de comida e jardim? 

7. Que problemas podem ocorrer durante a compostagem? Que sugeria para resolver 
esses problemas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 4 

Conceito: Horta Biológica 



Objectivo: Criar e manter uma horta biológica, produzindo hortícolas saudáveis para 
consumo humano. Incentivar o trabalho de equipa e estimular o sentido crítico organizativo. 

Materiais: 

- ancinhos; 

- enxadas; 

- sachos; 

- sementes; 

- plantas; 

- composto; 

- material para vedação ( por exemplo, cerca de rede e madeira). 

Enquadramento: O terreno escolhido deve ser horizontal, solarengo, protegido dos ventos 
e, de preferência, virado a sul. O local deve ter um solo profundo e fértil e, se possível, 
acesso facilitado a água. As operações culturais serão facilitadas se a horta for constituída 
somente por linhas direitas e rectângulos. Se o tamanho da horta justificar, demarcar um 
caminho principal que permita a passagem de um carrinho de mão. Além do espaço da 
compostagem deve assinalar-se um espaço pequeno para um viveiro (exposto a sul e 
abrigado do frio) e parcelas de aproximadamente 1m de largura separadas por caminhos 
com 30cm. Estas parcelas podem ser divididas em canteiros. 

Procedimento: 

1. Preparar o terreno e fertilizar o solo com composto bem maturado.   

2. Semear e plantar nos locais já destinados. Identificar os canteiros. 

3. Fazer manutenção: regar, cuidar, colher, plantar de novo... 

 

 

 

Ficha 5 

Conceito: Feira de produtos biológicos 



Objectivo: Organizar uma oficina de demonstração e uma exposição de produtos da horta 
biológica. Incentivar o trabalho de equipa. 

Materiais: 

- papel e cartolina; 

- canetas e lápis coloridos; 

- mesas e expositores; 

- composto para venda; 

- produtos da horta biológica da escola. 

Procedimento: 

1. Elaborar cartazes para anunciar antecipadamente a oficina e a exposição e convidar o 
publico (incluindo a família de alunos, funcionários e professores) a aparecer e participar.   

2. Escolher um espaço muito frequentado para a exposição e venda de produtos. 

3. Organizar a oficina (por exemplo, fazer uma pequena demonstração prática da 
compostagem doméstica). 

 

 

 

 

 

 

 

 


