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RESÍDUOS
UM PROBLEMAUM PROBLEMA

PRESENTE E FUTURO



Cada Português produz cerca de 1,2Kg de lixo por dia!

Quantidade de LIXO que se produz

Por ano em Portugal produzimos 3 700 000 000Kg!

No SISTEMA VALNOR entram em média
180 000Kg por dia de RSU!



6.41% Vidro

9.50% Plásticos

10.63% Papel ; 6.04% Cartão

Alguns materiais que encontramos no NOSSO saco 
do lixo

4.39% Têxteis; 4.80% Têxteis sanitários

2.57% Metais

21.9%Outros

33.84% MO



A compostagem é um processo natural que consiste na decomposição 

biológica de resíduos orgânicos, do qual resulta um produto 

estabilizado chamado COMPOSTO.

O que é a compostagem?

estabilizado chamado COMPOSTO.



“Desvantagens” Vantagens

Para que serve?



A decomposição é feita por milhões de

organismos e microrganismos ,

decompositores que comem, trituram,

Decompositores Terciários

Microorganismos que se alimentam da MO

decompositores que comem, trituram,

degradam e digerem as células e

moléculas, que compõem a matéria

orgânica.

Decompositores
Secundários

Decompositores
Primários



É um correctivo orgânico, higienizado e

suficientemente estabilizado, que apresenta

estrutura fofa, cheiro agradável, temperatura

ambiente, pH próximo de 7, livre de agentes

O que é o composto?

patogénicos e de sementes de ervas

daninhas.

Estável Maturado Higienizado Homogéneo Não fitotóxico

quando aplicado ao solo não tenha efeitos 
adversos para o ambiente



Industrial

Realizada em estações de
tratamento, para onde
são encaminhados os

Colectivo

Levada a cabo, em
pequena escala, em
jardins, nas escolas, entre

Doméstico

Aplicada nos países do
Norte e Centro da
Europa, É a melhor

Diferentes tipos de compostagem

são encaminhados os
resíduos sólidos urbanos.

jardins, nas escolas, entre
vizinhos que utilizam
espaços comuns, desde
que para isso estejam
garantidas as condições
necessárias.

Europa, É a melhor
solução para reciclar
quase todos os restos de
comida, de jardim e da
horta, produzidos em
casa, na escola, sem
recorrer a grandes custos
ou manutenção.



Capacidade anual de tratamento 100.000 Ton/ano

Produção de Composto ~ 10.000 Ton/ano

Central de Valorização Orgânica
Características da Central

Dias de laboração semanais 5,5

Número de linhas 1

Número de turnos 2

Número horas médias efectivas por turno 7

Número de pax por turno 12



Central de Valorização Orgânica
Principais etapas



Compostores

Um compostor é um recipiente que

permite a circulação do ar no seu

interior, no qual se depositam os

resíduos orgânicos, que irão dar

origem ao COMPOSTO.origem ao COMPOSTO.

A sua função é manter os resíduos

ordenados e compactados, evitando

a acumulação de lixo e derrame de

lixiviado, apresentando o exterior

um aspecto higiénico e agradável.



Compostores

Comerciais

Artesanais



�Convém ser um local protegido, de modo a evitar
variações bruscas quer de temperatura quer de
humidade. O lugar ideal é debaixo dos ramos de
uma árvore de folhas caducas, de forma a estar à
sombra no verão e ao sol no inverno.

Escolha do local

Compostagem passo a passo

sombra no verão e ao sol no inverno.

�Deverá estar colocado na terra e nunca sobre
cimento, asfalto ou pavimento, para permitir que os
decompositores presentes no solo se colonizem no
local.

�Para evitar que o compostor com o excesso de
peso se funda no solo, e evitar a falta de oxigenação
desde a base é aconselhável assentá-lo sobre
quatro pedras preferencialmente planas.



Compostagem passo a passo

Materiais necessários



Verdes Castanhos

Folhas verdes Folhas secas

Restos de vegetais e frutas Palha ou feno

Borras de café, incluíndo os 

Compostagem passo a passo

Materiais a compostar

Material

Borras de café, incluíndo os 
filtros

Resíduos de cortes e de podas

Cascas de ovos Aparadas de madeira e serradura

Flores e aparas de relva frescas Agulhas de pinheiro

Folhas e saquetas de chá Restos de relva cortada secos

Decomposição Lenta Rápida

Função
Ricos em azoto, geralmente 

húmidos, aportam estrutura à 
mistura

Ricos em carbono, geralmente 
secos, com pouca estrutura



Compostagem passo a passo

Materiais que não se podem compostar

Х Pilhas, lâmpadas, bateriais;

Х Vidro;

Х Metal, plástico, tetrapack’s;

Х Medicamentos;

Х Produtos químicos;

Х Papel ou cartão com tintas de cor;

Х Cinzas resultantes de madeiras tratadas;

Х Óleos de motor



Produçao de composto

1. Selecção 
de materiais

2. Preparação 
de materiais 3. Deposição 

alternada 



Produçao de composto

Durante o processo de 

compostagem é necessário:

� Medir a temperatura� Medir a temperatura

� Controlar humidade

� Regar

� Revolver a mistura 

(oxigenação)

4. Compostagem
5. Extracção/Afinação 

Composto



Actividades a desenvolver

De 4-8 anos De 9-12 anos De 13-17 anos

Explicar/Reflectir sobre reciclagem 
“Minha casa, meu planeta”

Caracterizar o Lixo da escola vs casa
“Vamos deitar as mãos ao lixo”

Estabelecer plano de acção para Estabelecer plano de acção para 
REDUZIR, RECICLAR E REUTILIZAR

Separação na fonte
“Fomentar a colocação dos materiais nos respectivos 

ecopontos”

Jogos Desenvolver cartazes

Elaborar e interpretar dados (gráficos)
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