ESCOLA PROFISSIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SERPA

ESTAÇÃO DE COMPOSTAGEM
Tratamento e Valorização Integrada de Resíduos Orgânicos por
COMPOSTAGEM
Objetivos do projeto:
•

Controlar de forma integral e integrada, a poluição das distintas atividades
Agrícolas, Pecuárias e Agro - Industriais.

•

Valorizar os recursos endógenos e aumentar os níveis de autossuficiência da
exploração agrícola, com obtenção dum composto orgânico humificado e
devidamente estabilizado.

•

Implementar novas tecnologias e formação pedagógica dos alunos com
elevados padrões de respeito e preservação dos recursos naturais.

Conceito
Processo bio oxidativo de decomposição e estabilização de substratos orgânicos
heterogéneos no estado sólido (ou próximos), sob condições que permitam o
desenvolvimento de temperaturas das gamas termófila e mesófila (por ação
microbiana), com produção de matéria orgânica numa forma suficientemente estável
para ser armazenada e aplicada ao solo sem efeitos adversos no meio ambiente.”
(Zucconi e De Bertoldi, 1986)
A Tecnologia:
Este projecto assenta na valorização integral e integrada dos resíduos da exploração
da Herdade da Bemposta (Serpa-Portugal), assim como dos espaços verdes da Câmara
Municipal de Serpa, mediante um sistema de compostagem.
Foi considerado um sistema de pilhas de secção trapezoidal, controladas por meio de
movimentador rebocado por trator e acionado pela Tomada de Força.

Dada a sazonalidade das várias atividades, foram previstas estruturas de
armazenamento, adequadas à natureza Sólida ou Líquida das distintas frações a
processar.
As ramas e podas vegetais serão sujeitas a Bio trituração (triturador de martelos).

Relação Carbono / Azoto

(C/N)

Como se trata de um substrato rico em compostos complexos, como celulose e lenhina a
razão carbono/azoto (C/N) inicial deverá ser cerca de 30:1.
No caso de esta razão ser muito superior a 30:1 o crescimento dos microrganismos é
atrasado pela falta de azoto e consequentemente a degradação dos compostos torna-se
mais demorada.
Se, pelo contrário, a razão C/N for muito baixa, o excesso de azoto acelera o processo
de decomposição, mas faz com que o oxigénio seja gasto muito rapidamente, podendo
levar à criação de zonas anaeróbias no sistema. O excesso de azoto é libertado na forma
de amónia.

Mistura Base
Sendo possível iniciar o projeto de fermentação com teores de humidade na misturabase entre 50% a 70%, no presente projeto considerou-se um valor alvo na ordem de
55%.
A mistura a formar, é composta por duas partes de Fração sólida por cada uma da
líquida.
Na Plataforma principal iremos considerar 380 ton./ano de fração sólida e 208 m3 de
fracção líquida provenientes do lagar de azeite e lavagem dos equinos, serão de esperar
cerca de 588 ton/ano de mistura, que possuindo uma densidade de 0,7-0,8 ton/m3
significam cerca de 735 m3/ano de mistura a fermentar (plataforma principal).
Na plataforma secundária consideramos espectável 420 ton./ano de fração sólida e 300
m3 de fração líquida provenientes da água de rega, serão de esperar cerca de 720
ton/ano de mistura, que possuindo uma densidade de 0,7-0,8 ton/m3 significam cerca de
900 m3/ano de mistura a fermentar
No total propomo-nos proceder à compostagem de 800 ton./ano de fração sólida e 506
m3 de fração líquida, sendo de esperar cerca de 1308 ton/ano de mistura, que possuindo
uma densidade de 0,7-0,8 ton/m3 significam cerca de 1635 m3/ano de mistura a
fermentar

Controlo do Processo

Fases de compostagem

Eficiência da compostagem

Funcionamento da Compostagem

Benefícios do composto orgânico
Nas propriedades físicas dos solos:
- Aumento da capacidade de retenção de água.
- Aumento da porosidade /arejamento.
- Melhoria da estrutura.
- Correção da reação (acidez /alcalinidade)
- Diminuição dos efeitos erosivos.

Na nutrição das plantas:
- Introdução de nutrientes (macro e micro) de forma progressiva, por
mineralização.
- Aumento da capacidade de fixação de nutrientes (capacidade de troca iónica).
- Melhoria do equilíbrio nutricional dos solos (Neutralização da reação dos
solos; imobilização de iões tóxicos em excesso, disponibilização de nutrientes
em formas diretamente assimiláveis, etc.).

Na microbiologia dos solos e sanidade das culturas:
- Aumento da atividade microbiana do solo e reposição de equilíbrios
debilitados.
- Imobilização de resíduos de fitofármacos.
- Inoculação de espécies benéficas e diminuição de pragas e doenças.

Exemplo de resíduos valorizáveis

