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O que é a Compostagem?
A Compostagem é o processo biológico através do qual os microrganismos 
e os insetos decompõem a matéria orgânica transformando-a em 
Composto. O Composto é um fertilizante natural.

Quais as vantagens de fazer compostagem? 
A Compostagem é uma forma de reduzir a quantidade de resíduos 
acumulados em aterro, reaproveitando e valorizando os resíduos orgânicos 
para a produção de Composto. Deste modo, reduz a poluição do solo, do ar 
e da água, melhora a estrutura do solo, reduz os custos de produção 
agrícola evitando gastos em fertilizantes químicos.

De que forma  podemos fazer compostagem?
A Compostagem pode ser feita em pilhas ou em contentores próprios - os 
Compostores.

Como podemos obter um Compostor Doméstico?
A INOVA disponibiliza Compostores e dá apoio técnico à implementação do 
processo de Compostagem. 

De que forma esta campanha pode ter um impacto maior?
Se sensibilizarmos os nossos familiares e amigos a fazer Compostagem 
Doméstica, teremos melhores resultados, reaproveitaremos recursos e 
todos iremos contribuir para a proteção do Ambiente e para a melhoria da 
qualidade de vida do concelho de Cantanhede. Se todos colaborarmos é 
mais fácil!
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Sabia que...
A Compostagem é uma técnica milenar, que na prática segue o exemplo da 
Natureza, onde cada resíduo, seja ele de origem animal ou vegetal, é 
reaproveitado pelo ecossistema como fonte de nutrientes para as plantas, 
parte fundamental para o sustentáculo da vida terrestre.
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RESÍDUOS CASTANHOS

A Compostagem Doméstica é apropriada para zonas rurais ou moradias 
com espaço para transformar os resíduos orgânicos em Composto.

Como devemos fazer?
1.º Escolher um local de fácil acesso, exposto ao sol e à chuva, protegido 
do vento e com um solo que permita a infiltração da água.

2.º Escolher o tipo de Compostor a construir em casa, nomeadamente 
entre: Buraco na terra, Compostor de madeira, Compostor de rede ou Pilha 
(Monteira ou Monte). Como alternativa pode adquirir um  Compostor. Ao 
fazê-lo deve ter em atenção a capacidade adequada à sua produção de 
resíduos e à sua durabilidade.

3.º Preparar o Compostor Devemos colocar no fundo do Compostor cerca 
de 20 cm de material seco (ramos de árvore, galhos, folhas secas ou palha) 
para que não haja compactação dos resíduos, permitindo a circulação do 
ar e a escorrência da água. Posteriormente, devemos colocar alternada-
mente camadas de resíduos verdes e resíduos castanhos até encher o 
Compostor.

4.º Manutenção.  Para que o processo decorra com normalidade, devemos 
sempre controlar os seguintes fatores: arejamento, temperatura e 
humidade. Para isso, basta resolver e regar o material a compostar.

Ao fim de cerca de seis meses, o Composto deverá estar pronto a ser 
retirado.

COMPOSTAGEM DOMÉSTICA

A  SUA COLABORAÇÃO É
MUITO IMPORTANTE
PARA UM FUTURO MELHOR!

Há materiais que não podem ser compostados, como por exemplo, 
comida cozinhada, peixe, carne, ossos, laticínios, ervas daninhas, 
gorduras, excrementos, animais mortos, plantas com doenças ou 

plantas com sementes.

NÃO DEPOSITAR


