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1. Macro e micronutrientes

• Os macronutrientes são elementos minerais absorvidos
pelas plantas em maiores quantidades.

• Primários:  Azoto (N), Fósforo (P) e Potássio (K). 

• Secundários: Cálcio (Ca), Magnésio (Mg) e Enxofre (S)

• Os micronutrientes são os elementos minerais absorvidos
em menores quantidades.

Boro (B), Cloro (Cl), Cobre (Cu), Ferro (Fe), Manganês (Mn), 
Molibdênio (Mo) e Zinco (Zn). 



2. O que é a compostagem

A compostagem é um processo através do qual os
microrganismos transformam a matéria orgânica em

algo semelhante a uma terra escura e macia, que retém
a humidade… 

O composto



3.Utilidades do Composto

• É rico em macro e micronutrientes, melhora o crescimento 
das plantas.

• Alimenta a vida microscópica do solo.

• Melhora a estruturado solo.

• Retém a humidade.



4. Procedimento para 
produzir composto

Quando se fala em fazer compostagem, temos
que ter em conta que existem 2 tipos de 
resíduos que devem ser utilizados:

- os verdes, ricos em azoto

- os castanhos, ricos em carbono

De forma a acelerar e melhorar o resultado, os
resíduos devem ser triturados ou partidos.



4. Procedimento para produzir
composto

2/ 3 Resíduos Castanhos

- Cartão e papel

- Folhas secas e palha

- Aparas de madeira 

- Ramos das podas

- Casca de árvore

1/3 Resíduos Verdes

- Restos de cozinha (legumes, 
pão, frutos, folhas de chá, 
borras de café, restos de 
flores, cascas de ovos)

- Restos de plantas da horta

- Plantas infestantes

- Folhas verdes

- Aparas de relva



4. Procedimento para produzir 
composto

- Temperatura| Revirar Composto

- Humidade | Manter a pilha de composto húmida

- Ativadores |Macerados de urtiga e consolda

- Outros resíduos | Cinza de madeira e estrume 

- Cobrir compostor para proteger da chuva

- A pilha de composto deve estar em contacto com o solo

- Oxigenação da pilha de composto



5. Diferentes Compostores

- Pilha simples de composto

- Caixa de madeira (paletes)

- Rede circular 

- Compostor de plástico…



Consociações

1- Importância e utilidade das 
consociações 

2- Prática das Consociações

3- Como consociar as diferentes 
espécies de plantas.



1. Importância e utilidade das consociações

Na agricultura biológica, utilizar a técnica das Consociações significa associar plantas, ou seja 
cultivar plantas diferentes na vizinhança umas das outras. Associamos as culturas porque:

- Aumenta a influência benéfica que certas espécies tem 
sobre outra. 

- Certos acoplamentos aumentam a velocidade e qualidade 
de crescimento , bem como o tamanho e a qualidade dos 
frutos  (substâncias segregadas pelas raízes de algumas 
plantas, ex. espinafre – outras hortícolas) 



1. Importância e utilidade 
das consociações

- Aproveitamento vertical do solo (exemplo 
do feijoeiro que trepa o milho)

- Aproveitar o espaço (associação de 
espécies a ciclo curto e longo _ ex. 
rabanete – cenoura)

- Aproveitamento azoto captado pelas 
leguminosas (ex. favas)

- Efeito protetor  ou repulsivo _ algumas 
plantas através do cheiro, atraem insetos, 
outras são repelentes



2. Prática das consociações

- Associação entre linhas de hortícolas com 
mesmo ciclo (ex. cenoura – cebola)

- Associação entre linhas de hortícolas com 
ciclos diferentes. Quando as primeiras estão 
prontas, as segundas plantas ocupam o 
espaço das outras (ex. alface – morangueiro)

- Associação entre várias plantas na mesma 
linha. Geralmente consociação de plantas 
aromáticas com hortícolas.

- Bordaduras
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Obrigado.

Qualquer questão, disponham.
E-mail: carloballis@hotmail.it


