
COMO FAZER A COMPOSTAGEM

COMPOSTO ORGÂNICO
ENSILADO

E' um composto orgânico obtido por meio de fermentação, que 
possibilita uma compostagem mais rápida. O processo de 
compostagem é acelerado pela presença de microorganismos 
contidos no esterco fresco, soro de leite, manipueira, etc... O 

resultado é um produto enriquecido com minerais oriundos de 
rocha triturada, que é fonte de boa nutrição para a planta e de 

excelente qualidade.

1º Misture bem todo material a ser decomposto no 
chão;

2º Em seguida, regue o montículo, com o soro de 
leite ou manipueira, puro ou diluído em água, 
para acelerar a decomposição, até ficar úmido, 
sem encharcamento;

3º Continue misturando e regando, e, de vez em 
quando, coloque uma porção na mão, apertando-
a bem, se não escorrer água, e ao soltar formar 
um molde, terá atingido seu ponto ideal;

4º No tambor, coloque camadas de 30 cm, apilando 
cada uma delas, com a ajuda de um socador ou 
uma enxada, até encher todo recipiente;

5º Ao final, o tambor é, completamente, fechado 
para fermentar por 30 dias.

SECRETARIA DE ESTADO
DA AGRICULTURA,

DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
E DA PESCA

O composto orgânico feito em silo permite conservar e armazenar o produto por cerca de um ano, mantendo a sua qualidade. 

A composição do composto depende muito da disponibilidade existente no local de produção, podendo ser utilizados minerais 

naturais e resíduos orgânicos diversos, com uma proporção básica, contendo:

COMO UTILIZAR NA ADUBAÇÃO DOS CULTIVOS

Aplicar 1 ton/tarefa ou 3 ton/hectare, em cultivos 
anuais, como milho e feijão, frutíferas, e, a palma 
forrageira. Em hortaliças usar 300 g/m². Fazer uma 
aplicação anual de cobertura.

RENDIMENTO

Um tambor de 200 litros rende, aproximadamente, 150 
Kg de composto

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO FINAL

· O composto pronto deve apresentar cheiro agradável 
como de uma silagem normal, se ficar com cheiro de 
podre, jogue-o fora;

· A umidade deve ser adequada para não haver problemas 
no processo de fermentação, sem encharcamento;

· A cor é escura, tendendo a preto como um solo de mata.

VOCÊ PODE FAZER TAMBÉM

Em sacos plásticos próprios para silos, tendo o cuidado 
de vedar bem para não entrar ar.  

VOCÊ PODE FAZER TAMBÉM

           
               Em sacos plásticos próprios para 
                 silos, tendo o cuidado de vedar 
                    bem para não entrar ar.  

30% de Resíduos animais 
(estercos, preferência o esterco 
fresco de vacas em lactação)

50% de Resíduos vegetais 
(serragem, palhas, 
 de milho, feijão e outros)

15% de Outros Resíduos
 vegetais (cereais triturados como: 

grãos de milho, arroz, etc) 

3% de Minerais (pó de rocha triturado 
de origem local ou comercial, 
tipo fosfato natural, calcário)

2% Microorganismos 
(terra preta de mata, soro de leite, 
manipueira,  kerfir, lactobacillos) 

 Água (não tratada, 
de preferência de chuva, poço, rio)

MODO DE
 PREPARO
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