
Cerca 

Monta num cantinho do quintal ou do jardim uma cerca de madeira. 
Coloca no interior os resíduos para (ompestares. 
Vira periodicamente os resíduos para fazer o arejamento. 



Compostor de Madeira 

Há vários tipos de (ompastares de madeira. 
Podem ser simples (só com uma caixa), duplos ou triplos; com ou sem porta; totalmente fechados 
ou com tábuas de pôr e tirar à frente; feitos com madeira velha ou com madeira comprada. 

Os compostares com mais de uma caixa são muito práticos. 
Podes encher uma ca ixa de cada vez e vira r o material de umas caixas para as outras para 
fazeres o arejamento. 



Compostor de Rede 

Este compestor é feito em rede e pode ser montado facilmente no teu quintal ou no teu jardim. 
f. muito prático. 
Para remexer basta abrires e montares a rede noutro sítio. 
Depois é 56 pegares numa forquilha e encheres novamente o compostor com os mesmos resíduos. 
Como já tens compestor s6 tens de encher com resíduos para a compostagem. 
Atenção! Se o clima da tua zona for muito seco, deves colocar um plástico forte no interior do 
compostor. Para o prenderes, dobra o plástico na boca do compestor e prende com molas da roupa. 



Compostor de Tijolo 
São várias pilhas de compostagem separadas entre si por paredes de tijolo. 
São muito práticos porque podes fazer uma pilha de cada vez ou podes virar a pilha de um 
espaço para o outro para arejar. 



Compostor Rotativo 

Este (ompostar parece o tambor de uma máquina de lavar roupa, fechado e com uma manivela 
de um dos lados. 
Com a manivela podes mexer os reslduos todos os dias. 
Como todos os dias entra ar, os microrganismos ficam superactivados e podes ter composto ao 
fim de 1 mês. 



Compostor Comercial 

Podes comprar o teu (ompastar já feito numa loja da tua zona. 
Embora seja mais ca ro do que fazeres o teu próprio (ompastar, o compostor comercial tem 
algumas vantagens. 
t mais limpo, pois não vês os reslduos no interior; tem uma tampa; tem uma porta no fundo para 
tirar o composto; o arejamento é garantido, fácil e rápido de fazer. 


