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Na senda da qualidade ambiental do município de São Brás de Alportel e na 

continuidade de toda uma estratégia de mitigação às alterações climáticas 

levamos até si este novo projeto “Da Terra à Terra – Vamos pôr a Natureza a 

Circular” inspirado em técnicas ancestrais, fáceis, económicas e amigas do 

ambiente.

Um projeto de incentivo à prática da compostagem em ambiente não urbano e que 

dá continuidade às políticas ambientais do município, assentes numa gestão de 

resíduos eficaz e sustentável, direcionada para a sensibilização e adoção de 

medidas promotoras de redução e reutilização dos resíduos.

A compostagem doméstica visa envolver a população no processo de separação e 

valorização dos resíduos orgânicos, beneficiando os recursos naturais e a redução 

da sua deposição em aterro, um passo essencial na salvaguarda da nossa casa 

comum.

Uma missão partilhada por todos, rumo a uma economia circular de 

reaproveitamento de resíduos, que transforma diferentes materiais orgânicos em 

composto fertilizante de grande qualidade para as mais diversas aplicações.

Uma iniciativa desenvolvida com o apoio do Fundo Ambiental, no âmbito da 

Candidatura BioBairros dedicada a dar uma nova vida aos biorresíduos.

Ingresse no desafio e faça parte deste ciclo de mudança, focado na valorização dos 

resíduos e qualidade ambiental!

Vitor Guerreiro

Presidente da Câmara Municipal 

de São Brás de Alportel



O QUE SÃO OS BIORRESÍDUOS?

Os BIORRESÍDUOS são materiais de origem biológica que se degradam 

facilmente na natureza como, por exemplo: cascas de vegetais, legumes, 

hortaliças, fruta, borras de café e saquetas de chá.

Também se podem usar no processo de compostagem os resíduos de jardim, 

como aparas de relva, folhas e ramos secos.

COMPOSTAGEM… 

UMA TÉCNICA NATURAL E ANCESTRAL

A compostagem é conhecida do Homem 

desde que este começou a cultivar plantas, 

há mais de 10.000 anos! 

É o método de reciclagem mais antigo 

usado pelo Homem!

O Homem descobriu este processo ao 

reparar que as colheitas eram superiores 

quando estavam junto de montes de 

vegetação em decomposição e de estrume. 

Só depois da II Guerra Mundial o 

processo da compostagem foi estudado.

A compostagem é um processo muito 

simples, barato e 100% natural para a 

produção de fertilizante natural.
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COMPOSTAGEM DOMÉSTICA...PORQUÊ?

O crescimento do consumo nas últimas décadas levou a um aumento da produção 

de resíduos cujo tratamento e destino final, a deposição em aterro e 

incineração, tornou-se num problema para o ambiente, sendo necessário e 

urgente a alteração de hábitos de consumo e a prática de medidas mais 

sustentáveis.

8 VANTAGENS DA COMPOSTAGEM:
= Reduz a quantidade de resíduos a depositar em aterro;

= Diminui os custos ambientais e económicos decorrentes da deposição de 

resíduos urbanos biodegradáveis em aterro;

= Transforma os materiais biodegradáveis orgânicos em material biologicamente 

estável;

= Diminui o potencial de erosão do solo e ajuda o solo a reter a água;

= Retém nutrientes essenciais como o azoto, o fósforo e o potássio;

= O composto resultante é um excelente fertilizante e ajuda a melhorar a 

textura do solo;

= O composto final tem fungicidas naturais e organismos benéficos que ajudam a 

prevenir doenças no solo e nas plantas;

= Enriquece o solo com nutrientes e reduz a necessidade de aplicar fertilizantes 

químicos.

No concelho de São Brás de Alportel, cada habitante produz na sua casa cerca 

de 1,3 kg por dia de resíduos, dos quais, cerca de 38% (0,5 kg) são resíduos 

orgânicos!

No ano 2020, 67% dos Resíduos Urbanos produzidos no Concelho tiveram 

como destino o aterro sanitário, 19% encaminhados para tratamento 

mecânico ou biológico (TMB) e apenas 14% foram recolhidos seletivamente.   



MAS O QUE É A COMPOSTAGEM?

A COMPOSTAGEM é um processo natural, simples e barato através do qual 

microrganismos transformam os resíduos biodegradáveis das nossas casas 

(cascas de fruta e de legumes, folhas de verduras e resíduos dos jardins e 

hortas) num adubo rico nos nutrientes de que as plantas precisam, a que se 

chama composto, ótimo para usar no jardim ou na horta.

O QUE É UM COMPOSTOR?
O compostor é o recipiente usado para 

fazer a compostagem. 

As suas características permitem a 

colocação do material a compostar, 

a entrada de oxigénio e a fácil retirada 

do composto no final 

do processo. 

Mais à frente 

vamos aprender 

como usar o 

compostor!
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COMO FAZER COMPOSTAGEM DOMÉSTICA?

Coloque o seu compostor num local de fácil 

acesso, próximo de água e protegido do 

vento, de preferência perto de uma árvore, 

de modo a evitar temperaturas elevadas no 

verão e baixas no inverno (boa mistura de 

sombra e sol).  

O compostor deve ser colocado diretamente 

em cima da terra para que a água possa 

escorrer e infiltrar-se quando chove.

O QUE SE PODE COMPOSTAR?

Os restos da preparação das refeições (por ex: cascas de legumes ou 

folhas de verduras), algumas sobras de refeições (por ex: cascas de 

frutas) e resíduos resultantes da manutenção de hortas e jardins.

Os resíduos que podem e devem ser compostados 

são normalmente classificados em “verdes” 

e “castanhos”, conforme o teor de humidade

e a proporção de nutrientes que têm. 

Deve-se colocar a maior diversidade de 

resíduos possível, numa proporção igual 

de Castanhos e Verdes, para que a 

compostagem se dê da melhor forma.

A LOCALIZAÇÃO DO COMPOSTOR

VERDES / FRESCOSCASTANHOS / SECOS
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O QUE SE PODE COMPOSTAR?

RESÍDUOS CASTANHOS

ricos em carbono, geralmente secos

> Folhas secas

> Restos de relva cortada seca

> Palha e feno

> Resíduos de cortes e podas

> Aparas de madeira e serradura

> Cascas de batata e restos de 

frutos secos

> Pequenos ramos

> Agulhas de pinheiro

RESÍDUOS VERDES

ricos em azoto, geralmente húmidos

> Restos de vegetais, frutas 

e hortaliças (crus) 

> Folhas verdes

> Ervas daninhas

> Borras de café e filtros

> Cascas de ovo esmagadas

> Flores/plantas sem 

doença nem pesticidas

> Aparas de relva frescas

PODE COLOCAR

NÃO PODE COLOCAR

COLOCAR EM POUCA QUANTIDADE
> Restos de pão; 

> Restos de legumes cozinhados sem gordura (tapar com terra). 

> Restos de carne, peixe, marisco e 

produtos lácteos pois podem dar 

origem a maus odores, atrair 

animais (ratos, moscas, etc.) ou 

atrasar o processo

> Cinzas e/ou beatas de cigarros

> Resíduos de plantas tratadas com 

produtos químicos

> Excrementos de animais 

domésticos

> Comida temperada

> Medicamentos

> Resíduos não biodegradáveis 

(plástico, vidro, metal, pilhas, 

tintas, têxteis, fraldas, etc.)

> Laticineos; 7



Agora que já sabemos o que podemos compostar, vamos 

lá fazer compostagem!

1. ESCOLHA UM LOCAL PARA O COMPOSTOR

(ver pág.6)

2. PREPARE A COMPOSTAGEM

No fundo do compostor coloque uma camada de 

ramos grossos ou de palha (promovendo o arejamento 

e impedido a compactação) e por cima uma camada 

fina de terra ou composto pronto. Esta quantidade 

conterá microrganismos suficientes para iniciar o 

processo de compostagem.

3. FAÇA UMA BOA MISTURA

Adicione uma camada de Verdes cortados em 

bocados pequenos e depois cubra com outra 

camada de Castanhos. Repita este procedimento 

até o compostor ficar cheio. 

As camadas podem ser adicionadas todas de uma vez 

ou à medida que os materiais vão ficando disponíveis. 

A última camada deve ser de castanhos, para 

diminuir os odores desagradáveis e a proliferação 

de insetos e outros animais indesejáveis.
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VERDES / FRESCOSCASTANHOS / SECOS

 Os materiais devem estar em pedaços pequenos para que seja maior a ! superfície de contacto com os microrganismos. Mas como as partículas 

demasiado pequenas limitam a circulação de água e oxigénio, por vezes é 

necessário usar ramos para garantir o espaçamento adequado.

COMO FAZER COMPOSTAGEM DOMÉSTICA?



5. CONTROLE A HUMIDADE

O excesso ou falta de água afeta negativamente a  

atividade dos microorganismos. Normalmente não é 

necessário regar, se a mistura de verdes e castanhos 

for a ideal. Contudo, se o compostor estiver muito 

seco deverá adicionar-se água.

Pode avaliar o teor de humidade através do “teste 

da esponja”. 

TESTE DA ESPONJA

Espremer com a mão um pouco do material do interior do compostor: 

> SE PINGAR: demasiado húmida - junte castanhos e revire os materiais. 

> SE A MÃO CONTINUA SECA:  falta de água - é preciso juntar verdes, 

regar e revirar os materiais. 

4. AREJE E REVOLVA. 

A presença de oxigénio no interior dos materiais a 

compostar é imprescindível para a sobrevivência e 

atividade dos microrganismos que promovem a 

compostagem. Por isso, a pilha deve ser revolvida 

periodicamente (2 a 3 vezes/semana) de modo a 

arejar os materiais promovendo a sua decomposição 

rápida e evitando maus odores.

6. CONTROLE A TEMPERATURA E AGUARDE.

A atividade dos microrganismos provoca a variação da 

temperatura dos materiais que estão a ser compostados. 

É essencial que se atinjam valores elevados de 

temperatura para a eficiência da decomposição e a

higienização dos materiais. 

 

 O controlo da temperatura faz-se recorrendo a um termómetro e o seu registo 

regular permite conhecer o estado de desenvolvimento do processo.

 Na falta de termómetro, espete uma barra ou tubo de ferro na pilha e espere 

alguns minutos. Ao retirá-la toque-lhe: se estiver quente sem queimar, está 

na temperatura ideal. 9
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Dentro do compostor, acontece todo um extraordinário 

processo de compostagem, em 5 diferentes fases: 

1- Fase Latente - colonização da matéria orgânica 

pelos microrganismos e sua adaptação.

2- Fase Mesófila - Crescimento exponencial dos 

microrganismos, o que faz elevar a temperatura 

até aos 40.ºC. Esta fase dura entre 2-5 dias.

3- Fase Termófila - Pico máximo da atividade 

microbiana. A temperatura no interior da pilha 

eleva-se até aos 70.ºC. Esta fase pode ser mais ou menos prolongada.

4- Fase de Arrefecimento - Quando ocorre uma substituição do tipo de 

microrganismos. O revolvimento da pilha permite uma nova fase termófila 

com aumento da temperatura.

5- Fase de maturação - Nesta fase o composto já formado entra em processo 

de maturação em que ocorre a transformação de alguma matéria em 

substâncias húmicas.

 O processo de compostagem termina quando se verifica que a temperatura 

dentro da pilha atingiu a temperatura ambiente e não aumenta com o 

revolvimento da pilha.

HUMIDADE
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O2
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COMO FAZER COMPOSTAGEM DOMÉSTICA? (CONT.)
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ATENÇÃO: 

O processo de compostagem demorará entre 2 a 3 meses. 

Não se esqueça de visitar regularmente o compostor para 

controlar estes importantes fatores! 

8. CONTROLO DO PH

É recomendado que o pH se encontre no 

intervalo de valores de 5.5-8.5, quanto mais 

próximo do valor 7, melhor.

ONDE APLICAR O 

COMPOSTO?

Hortas e jardins 

> Pode servir como 

cobertura ou 

incorporado no solo 

(depende das 

exigências das 

plantas e da época do 

ano). 

Vasos e sementeiras 

> Utilizar uma parte de 

composto, duas 

partes de terra.

9. O COMPOSTO PRONTO A USAR 

Ao fim de alguns meses, os resíduos 

orgânicos dentro do compostor 

transformam-se em composto – material 

orgânico estável com aspeto de terra, 

escuro, sem odor e com excelentes 

qualidades fertilizantes. O tempo que 

demora a produzir o composto depende do 

acompanhamento que se realiza ao processo 

de compostagem (rega, revolvimento da 

pilha de compostagem, etc).

O composto, depois de retirado deve 

maturar ao ar livre cerca de 

2 semanas. Depois pode utilizá-lo 

na sua horta ou jardim.
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PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUÇÕES

O QUE FAZER?

PROBLEMA POSSÍVEL CAUSA SOLUÇÃO

Processo lento

Demasiados castanhos
Adicionar verdes, adicionar água e 

revirar a pilha de compostagem.

Materiais muito 

grandes

Cortar os materiais em tamanhos 

mais pequenos e revolver a pilha 

de compostagem

Cheiro a podre
Humidade excessiva 

e/ou compactação

Adicionar castanhos e revirar a 

pilha de compostagem. 

Adicionar castanhos que aumen-

tem a porosidade da pilha, como 

por exemplo pequenos ramos e 

revirar a pilha de compostagem.

Cheiro a amónia Demasiados verdes
Adicionar castanhos e revirar a 

pilha de compostagem.

Temperatura 

baixa (não chega a 

aquecer)

Pilha muito pequena

Aumentar o volume da pilha de 

compostagem adicionando verdes 

e castanhos.

Humidade insuficiente, 

arejamento insuficien-

te, falta de verdes

Adicionar água, revirar a pilha, 

adicionar verdes.

Temperatura de-

masiado elevada

Pilha muito grande, 

arejamento insuficiente

Diminuir o tamanho da pilha, 

revirar a pilha.

Pragas

Restos de carne, peixe, 

laticínios, gordura ou 

modelo do compostor

Retirar estes restos e cobrir com 

terra, folhas ou serradura.



Data Notas
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O Município de São Brás de Alportel pretende incentivar os munícipes a 

transformar os resíduos orgânicos produzidos em casa, bem como os 

resultantes das limpezas de jardins e quintais, em fertilizante natural.

Este projeto destina-se a qualquer munícipe que tenha interesse em fazer 

compostagem doméstica e reúna os requisitos de alojamento, nomeadamente 

uma casa com espaço exterior, quintal ou jardim.

Compostagem Doméstica

São Brás de Alportel 

COMO ADERIR?

Dirija-se aos Serviços de Ambiente do Município e manifeste o interesse em 

participar, através desta ficha de inscrição. 

Receberá um compostor, que deverá acondicionar em zona exterior e apropriada 

da sua habitação, assente em terra no quintal, jardim ou hora e o "Guia de 

Compostagem".

Com a sua participação neste projeto estará a produzir adubo orgânico a custo 

zero para utilizar nas suas plantas, hortas e/ou jardins aumentando a absorção 

de nutrientes pelo solo e reduzindo o uso de fertilizantes químicos.

Contribua para a defesa da biodiversidade, para a redução de resíduos 

biodegradáveis enviados para tratamento e para o aumento da qualidade de vida e 

do meio ambiente da nossa região.

Atenção! Ao participar, assume o compromisso de zelar pelo equipamento que lhe 

for entregue, comprometendo-se a utilizá-lo corretamente.

CONTACTOS
Câmara Municipal de São Brás de Alportel

Unidade de Ambiente e Serviços Urbanos

Rua Gago Coutinho, n.º1 * 8150-151 - São Brás de Alportel

v 289 840 000 / 289 840 076 / 289 840 028

> compostagem@cm-sbras.pt 

? www.cm-sbras.pt

Município São Brás de Alportel
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