
13/12/2018 Compostor FCUL | Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

https://ciencias.ulisboa.pt/pt/noticia/07-03-2018/compostor-fcul 1/6

Share (0) Tweet (0) LinkedIn (0)

Opinião

Compostor FCUL

Um ano: 40m  de resíduos e 11,2 toneladas de composto

07-03-2018

Produziu-se cerca de 11,2 toneladas de
composto fino, que tem sido utilizado
no viveiro para a propagação de
plantas, nos vários projetos e canteiros
da HortaFCUL, doação a voluntários e
partilhados com a comunidade FCUL
na banca da dádiva.

Fonte  HortaFCUL

Arejamento das pilhas de compostagem

A compostagem, apesar de recente na FCUL, é um processo bastante natural e conhecido da nossa
espécie. Os primeiros registos datam de há 4500 anos, na Mesopotâmia.

Desde então, vários povos e civilizações - incluindo os
romanos, gregos, egípcios e chineses -, amontoavam em
pilhas a matéria vegetal, estrumes, restos de comida ou
outros resíduos orgânicos, deixando-os a decompor onde
eram posteriormente devolvidos ao solo, com o intuito de
os fertilizar e nutrir. No entanto, após a II grande Guerra
Mundial, com o auge da industrialização, surge a
crescente utilização de fertilizantes químicos e os
métodos tradicionais de fertilização acabaram por cair
em desuso e esquecimento.
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Arejamento das pilhas de compostagem 

Fonte HortaFCUL

 

Com a temática da sustentabilidade este é um tema que volta a estar na agenda, e a FCUL tem dado
o exemplo. O compostor da FCUL foi inaugurado há pouco mais de um ano, em 27 de novembro de
2016, numa parceria entre a HortaFCUL, o Gabinete de Segurança, Saúde e Sustentabilidade da FCUL
e o cE3c - Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, pelo que esta é uma excelente
desculpa para refletir sobre este primeiro ano de vida.

Desde o seu início, realizaram-se cinco ciclos de compostagem, ou
seja, desde a criação da pilha de compostagem, dois momentos de
arejamento, até se peneirar o composto já depois de maturo e o
processo de compostagem finalizado. Tentou-se seguir as boas
práticas de compostagem, sendo que os resultados esperados são
a eliminação de substâncias tóxicas, a redução de organismos
patogénicos, a eliminação de sementes indesejadas, a redução da
capacidade de fermentação com a estabilização da matéria
orgânica e a eliminação de maus odores.

Digeriu-se cerca de 40 m  de resíduos de jardim, dos quais deram

entrada na zona de receção de resíduos cerca de 9m  de ramos,

18m  de folhas e castanhos e 14m  de relva. Estes resíduos de

jardins levaram um pré-tratamento, tendo sido triturados cerca de
7 m  de ramos.

Os 40m  de resíduos correspondem a cerca de 28 toneladas, sendo

que se criaram cinco pilhas de compostagem e reviraram-se duas
vezes cada pilha, o que quer dizer que os voluntários carregaram
cerca de 80 toneladas de material orgânico, em cerca de 45 horas
de trabalho. 

Este composto pode ser utilizado como corretivo agrícola, dado que
os teores de matéria orgânica da maioria dos solos agrícolas
portugueses são baixos, particularmente no sul do país, devido às
condições ambientais que favorecem a mineralização e por más
práticas agrícolas, que contribuem para perdas de matéria
orgânica no solo superiores à incorporação. Portugal continental
apresenta os valores mais desfavoráveis entre os países do Sul da
Europa, com 66% dos seus solos classificados de baixa qualidade,
de acordo com a Carta de Solos de Portugal.

O compostor tem chamado a atenção de muitos interessados,
tendo sido objeto de formação em compostagem, utilizado em
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A Forma do futuro
"Revendo as discussões nos últimos anos sobre a Inteligência Artificial (IA), a ideia da superinteligência (super-
homem) e da frieza dos comportamentos dos agentes artificiais, quando comparados com os seres humanos,
concluímos que o medo à IA só será ultrapassado com uma nova postura da IA, virada para a enfâse nos
benefícios", escreve Helder Coelho, professor do DI Ciências ULisboa.

12-12-2018

Raúl Ferreira
O que fazem e o que pensam alguns membros da comunidade de Ciências ULisboa? O Dictum et factum de
dezembro é com Raúl Ferreira, assistente operacional da Oficina Gráfica da Área de Serviços Técnicos de
Ciências ULisboa.

10-12-2018

Sair da cabeça
“Às vezes é mesmo preciso 'sair da cabeça e dar ouvidos ao corpo'. Dar atenção aos sinais físicos e às
sensações”, escreve na rubrica habitual a psicóloga do GAPsi, Andreia Santos.

Ciências ULisboa Compostor Biologia Compostagem Horta FCUL

j ç p g
aulas práticas de Biologia e o centro de inúmeros visitantes. 

 
Visitas ao compostor 

Fonte HortaFCUL

 

Fica o desafio à comunidade para levar um pouco deste composto e testar nos vasos lá de casa o seu
sucesso. As plantas e o planeta agradecem!

Texto por
David Avelar, Floriam Ulm e Gil Penha-Lopes, guardiões da HortaFCUL
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