
Compostagem Caseira 

Faça o seu próprio compostor 

A escolha do tipo de compostor adequado para si vai depender de diferentes critérios, nome-

adamente: 

 

Facilidade de utilização - facilidade de colocar, virar e remover os materiais. Compostores 

com grandes aberturas são ideais. Aberturas pequenas na base têm um acesso mais difícil e 

são mais facilmente danificadas. Este tipo de aberturas pode oferecer problemas a idosos ou 

pessoas com limitações físicas. 

 

Capacidade - os compostores precisam, no mínimo, de 0,5 m3 (500 L) de capacidade. Este é o 

tamanho ideal para compostar durante todo o ano. 

 

Durabilidade - Veja a espessura das paredes, se são aparafusadas ou pregadas e como é pre-

gada a tampa. Algumas madeiras não apodrecem em 15 anos. Compostores de metal enfer-

rujam em poucos anos. Dê preferência a compostores feitos de materiais reciclados. 

 

Instruções e montagem - As instruções devem ser simples e o tempo de montagem inferior a 

15 minutos. 

 

Garantia - os compostores são bens duráveis, a sua garantia deve ser de pelo menos 10 anos. 

 

Preço - Deve considerar o preço por metro cúbico e o tempo de vida útil. 

 

 

E porque não construir o seu próprio compostor? 

 

Um compostor simples e barato faz-se com 4 paletes do mesmo tamanho. Pregue 3 das pale-

tes pelos cantos e ponha dobradiças na última palete de modo a fazer uma porta. Pode ar-

ranjar uma tampa de pousar. Este tipo de compostor tem grande capacidade. 

 

Depois de estar construído, deve ser colocado num local de fácil acessibilidade, protegido do 

sol, preferencialmente debaixo de um árvore de folha caduca O recipiente deve também ficar 

protegido do vento (podem ser plantados arbustos à volta), e ser colocado numa área que 

permita a infiltração das águas da chuva, por exemplo numa área de terra (que permite ao 

mesmo tempo o acesso de pequenos microrganismos que podem ajudar na degradação). 
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