


FICHA TÉCNICA

Uma publicação da Associação de Estudos, Orientação e Assistência

Rural – ASSESOAR

Av. General Osório, 500 • Caixa Postal 124

85604-240 • Francisco Beltrão • PR

Fone: 46 3524 2488 - Whatsapp - 46 98802 8020

assesoar@assesoar.org.br • http://www.assesoar.org.br 

Conselho Diretor - Paulo Roberto Czekalski – Presidente, Airton Luis Rodrigues Frei-
re – Secretário, Cristiane Katzer – Tesoureira, Adir Lino da Silva, Nelcindo Hoffmann, 
Claudioney Daleffe Wastchuk,  Alex Hugo Pilger, Jonai Girardi Antunes, Silvio da Silva, 
Zelide Possamai, Terezinha Sukenski, Ronaldo Dapont, Renato Calegaro, Sueli de 
Melo e Sidinei Martini.

Conselho Fiscal - Arsenio Linck, Sidney Kohwald, João Valdemar Fortuna, Iris Lur-
des D. Gluszewicz e Pedro Rodrigues.

Elaboração -  Janete Rosane Fabro, Felipe Fontoura Grisa, Elisângela B. Loss e La-
rissa Simão Macagnan.

Revisão e Coordenação – Amaro Korb Rabelo, Ademir Morais e Geani Paula de 
Souza da Rosa

Diagramação - Ademir Morais

Impressão - Gráfica Berzon

Fotos e imagens – Arquivos de Internet e Assesoar

Equipe de escritório e campo - Andreia F. Vansetto Soares, André Fedel, Elisângela 
B. Loss, Felipe Fontoura Grisa, Geani Paula de Souza da Rosa, Janaina Faligurski, Ja-
nete Rosane Fabro, Kellyn Cristina Tavares Ferreira, Lunéia Catiane de Souza, Neziane 
Folle, Rogéria Pereira Alba e Vilma Favero Marchiori.

Equipe de estrutura - Derly Guancino, Marilucia Padilha, Salute Maria Cavasine Bor-
dun, Roseli Sampaio e Suzana Gotardo de Meira.



COLEÇÃO
Tecnologias
Ecológicas

M
AN

UA
L D

E C
OM

PO
ST

AG
EM

 PA
SS

O 
A 

PA
SS

O

3

O solo é um elemento vivo. E sendo ele a base de todos os ecos-
sistemas, a preservação de sua saúde está ligada diretamente a forma 
de manejo, reciclagem de nutrientes, na busca de melhorar e manter a 
fertilidade do mesmo.

 Para que o solo tenha sua saúde preservada ou recuperada faz-
-se necessário a interligação entre fatores químicos, físicos e biológicos 
existentes na natureza, mas que nós também podemos auxiliar para que 
ocorram de forma mais rápida, através da introdução de manejo com 
ferramentas sustentáveis.

 Nesta cartilha serão apresentadas duas práticas que contribuem 
nesta ação: a compostagem e o uso de microrganismo eficiente.

 Que está cartilha seja de bom uso para todos e todas.

Equipe e direção da Assesoar
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1. Introdução

O uso racional e o manejo dos recursos naturais, prin-
cipalmente da água, do solo e da biodiversidade, garan-
tem uma agricultura sustentável, promovendo melhorias 
na oferta de alimentos, qualidade de vida e geração de 
renda, além de contribuir para a conservação do meio 
ambiente.

A “evolução” dos hábitos e modos de vida, com con-
sumo excessivo, geram o aumento de resíduos. No en-
tanto, o ecossistema foi concebido de forma a não acu-
mular resíduos, uma vez que se constitui em uma cadeia 
perfeita em que os resíduos de uma espécie são “alimen-
tos” de outra.

Com a modificação ou alteração deste ecossistema, 
ocorre a produção de resíduos orgânicos, que podem ser 
aproveitados no processo de compostagem, reciclando 
os resíduos por meio de um ciclo natural do meio am-
biente e da vida. Mais da metade de todo lixo produzido 
no Brasil é composto por resíduos orgânicos consumidos 
diariamente, no qual os restos de frutas, legumes, horta-
liças, raízes entre outros alimentos são descartados para 
aterros sanitários e/ ou lixões.

Essas sobras podem ser transformadas em adubo 
orgânico, através do processo compostagem, se mos-
trando uma tecnologia apropriada no que diz respeito 
ao reaproveitamento de resíduos orgânicos gerados em 
unidades de produções rurais e habitações urbanas, de 
modo a serem utilizados em hortas, parques, praças e 
jardins, sendo uma excelente fonte de nutrientes para as 
plantas.

Outras fontes de aproveitamento para compostagem, 
é a utilização dos dejetos dos animais, principalmente, 
nas Unidades de Produção de Vida Familiar (UPVF). Estes 
dejetos devem passar por tratamento, como a composta-
gem, para posterior uso. O processo de fermentação, que 
ocorre durante a compostagem, eleva a temperatura da 
massa eliminando organismos indesejados, tais como: 
ovos de insetos, larvas, alguns fungos e bactérias e se-
mentes de plantas espontâneas ou outras que estiverem 
presentes nos materiais utilizados para fazer o composto.

A adição de microrganismos eficientes à massa do 
composto, selecionará bactérias e fungos benéficos que 
auxiliarão no processo de fermentação, resultando em um 
produto final com melhores características biológicas e 
minerais.



COLEÇÃO
Tecnologias
Ecológicas

M
AN

UA
L D

E C
OM

PO
ST

AG
EM

 PA
SS

O 
A 

PA
SS

O

6

 Além de ser uma fonte de nutrientes, a adição de ma-
téria orgânica obtida através da compostagem melhora a 
estrutura física do solo, proporcionando aos solos areno-
sos maior retenção de água e de nutrientes, enquanto nos 
solos argilosos aumentará a porosidade, melhorando a 
sua aeração. Aumentará também a população de micror-
ganismos benéficos, como bactérias e fungos que dispo-
nibilizam os nutrientes minerais do solo para as plantas.

Quais os principais problemas caso não seja realizado 
o tratamento adequado dos resíduos orgânicos?

• Formação de gás metano (CH4), gerado nos aterros 
por ocasião da decomposição destes resíduos, que é al-
tamente nocivo ao meio ambiente e muito mais agressivo, 
pois é um gás de efeito estufa cerca de 25 vezes mais 
potente que o gás carbônico;

• Criação de insetos e animais vetores de doenças, 
podendo ocasionar um problema de saúde pública;

• Mau cheiro;

• Acúmulo de materiais;

• Contaminação ambiental: o chorume, líquido escu-
ro comumente encontrado nas lixeiras da cozinha, fruto 
também da decomposição deste material, é gerado em 

larga escala nos depósitos de lixo espalhados por todo 
o país. E a maior parte destes depósitos são lixões ou 
antigos lixões que foram transformados em aterros con-
trolados. Nestes ambientes, o chorume polui o solo que 
está diretamente em contato e, ao infiltrar-se neste, pode 
alcançar lençóis freáticos e poluir as águas subterrâneas;

• Contaminação ambiental por dejetos de animais 
(bovinos, suínos, aves), também torna-se um problema, 
quando não destinado e tratado de forma adequada, pode 
contaminar solo, água, plantas e seres vivos. 

2. O que é compostagem

A compostagem é a reciclagem dos resíduos orgâni-
cos, através do processo de fermentação, no qual permite 
a transformação de restos orgânicos e estercos animais 
em adubo, chamado também de composto orgânico.  O 
composto orgânico é um produto obtido por meio da de-
composição de restos vegetais ricos em carbono mistura-
dos à resíduos orgânicos que apresentam grandes quan-
tidades em nitrogênio, através de um processo biológico, 
aeróbio e controlado, por meio do qual se acelera a humifi-
cação do material orgânico utilizado, obtendo um adubo de 
excelente qualidade.
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No entanto, para obter um composto de qualidade, al-
guns fatores devem ser considerados, principalmente no 
que diz respeito à umidade, temperatura e revolvimentos do 
material no processo de produção do composto orgânico. 
Este processo é caracterizado por fatores de estabilização 
e maturação que variam de poucos dias a várias semanas, 
dependendo das características físicas, químicas e biológi-
cas dos materiais e das condições ambientais.

No final da decomposição, o composto orgânico ou 
adubo deve apresentar uma massa de textura fina, homo-
gênea, fofa e com cheiro agradável, sua temperatura é am-
biente, com pH próximo de 7, livre de agentes patogênicos 
e de sementes de plantas espontâneas.

O composto orgânico é uma fonte de nutrientes direta 
para as plantas por apresentar os mesmos na forma mine-
ralizada, de forma a condicionar e melhorar as proprieda-
des físicas, químicas e biológicas do solo.  

3. Como a compostagem acontece?

A compostagem é uma técnica na qual conseguimos 
obter em curto espaço de tempo, a estabilização ou humi-
ficação do resíduo e ou matéria orgânica, esse processo 
ocorre por meio da fermentação aeróbica conduzida em 3 

diferentes etapas.

3.1.  Etapa I Mesofílica

Nesta primeira etapa ocorre o início da multiplicação 
das bactérias e fungos mesófilos que são ativadas em 
temperaturas ambientes, sendo eles os responsáveis por 
metabolizar os nutrientes e moléculas mais simples da ma-
téria orgânica na composteira. Nesta fase, a temperatura 
na composteira é de aproximadamente 40°C e a duração 
desta etapa em torno de 15 dias, dependendo do material, 
temperatura e umidade.

3.2. Etapa II Termofílica

 O material orgânico é submetido aos microrganismos 
termofílicos ou termófilos, que são capazes de sobreviver 
às temperaturas de até 70°C, sendo que a alta temperatura 
auxilia na degradação das moléculas mais complexas, as-
sim como na eliminação dos microrganismos indesejados 
e agentes patológicos. Esta etapa tem duração de aproxi-
madamente dois meses, dependendo do material utilizado 
no composto.

3.3. Etapa III Fase de manutenção

Na última etapa do processo de compostagem, ocorre 
a diminuição da atividade microbiana, assim como a queda 
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gradativa da temperatura e a redução da acidez nas com-
posteiras. Esse período pode ocorrer durante dois meses, 
momento este que o composto se estabiliza de forma a 
transformar seu material em húmus, livre de sementes de 
plantas espontâneas e agentes patogênicos.

4. Formas de composteiras

4.1. Leira ou Monte

A leira é uma estrutura feita no solo, como se fosse um 

canteiro ou um “monte”, podendo ser em forma triangular, 
trapezoidal ou monte, conforme figura 1. A forma triangu-
lar é recomendada para períodos chuvosos. Enquanto a 
trapezoidal para períodos mais secos. Os materiais utili-
zados como resíduo orgânico, a palhada e demais rejeitos  
são alocados e estruturados de forma intercalada por ca-
madas. Recomenda-se colocar um cercado em volta da 
leira para evitar o acesso de animais quando necessário.

Figura 1. Tipos ou formas de composteiras
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4.2. Caixas de madeira

Outra forma de construção de composteira é através 
do uso de caixas ou caixotes de madeira feita de ripas, 
com a presença de frestas para que o ar circule com 
facilidade entre o material ou, pode-se construir com 
paredes laterais removíveis, figura 2. As dimensões in-
dicadas para essa estrutura de composteira depende do 
volume de material e necessidade de uso, porém não é 
recomendável, ultrapassar 1 metro de altura, sugere-se 
as dimensões de 1m x 1m x 1m.

Figura  2: Caixas ou caixotes de madeira feita de ripas, com paredes laterais 
removíveis... Fonte: Hobby farms; FOTO: iStock/Thinkstock

4.3. Composteira Doméstica

A composteira doméstica, caseira ou residencial, é 
outra alternativa para a transformação do que seria lixo 
num rico adubo orgânico. Funciona basicamente por 
meio do método da vermicompostagem, que envolvem 
a utilização de  minhocas californianas (Eisenia foetida) 
mais indicada para o processo. Pode ser usada uma cai-
xa de frutas, caso a quantidade de resíduo seja pequena, 
assim como engradados de PVC, baldes empilhados e 
composteiras domésticas já disponíveis no mercado.

Figura 3. Caixas de PVC para compostagem doméstica.
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5. Fatores que influenciam na geração e na qualidade do 
composto

5.1. Local

O local desejável para a construção da composteira 
deve seguir algumas recomendações. A área deve apre-
sentar menos de 5% de declividade, assim como, prote-
ção de vento e insolação direta, evitando altas temperatu-
ras, como também temperaturas muito baixas em período 
de inverno e chuvas constantes, portanto, o melhor perí-
odo para realizar a compostagem é no verão e primavera.

O acesso ao local deve ser realizado com facilidade, 
permitindo o revolvimento do composto e o livre acesso 
para o transporte dos materiais; a composteira necessita 
estar num local com disponibilidade de água, pois o ma-
terial deverá ser molhado à medida que as camadas vão 
sendo colocadas e também no revolvimento, o que acon-
tecerá várias vezes durante o processo de compostagem.

É necessário observar a localização de nascentes ou 
outras fontes de água, pois os resíduos liberados no pro-
cesso de compostagem, poderão contaminar as mesmas. 
Assim, recomenda-se não fazer composteiras próximas a 
quaisquer cursos ou nascentes de água, especialmente  
quando esta ficar na parte superior aos mesmos.

Atenção: Locais de baixada, suscetíveis a en-
charcamentos, devem ser evitados. 
O composto pode ser feito em campo aberto, 
em chão batido, sendo desnecessário piso ci-
mentado.

5.2. Resíduos orgânicos utilizados

Nas UPVFs existem muitos resíduos de origem ve-
getal e animal, como as folhas, galhos, caules, palhas, 
sabugos, sobras de hortaliças, raízes e demais cultiva-
res de plantas alimentícias ou não, assim como os de 
origem animal, os estercos e cama dos animais con-
finados, que são desprezados, mas que são ricos em 
nutrientes e matéria orgânica, fundamentais para o de-
senvolvimento da nutrição das plantas e na manutenção 
da vida e da fertilidade do solo.

É importante analisarmos as fontes e os resíduos a 
serem utilizados na composteira, para que seu tempo 
de decomposição não se alongue de forma a inviabilizar 
o processo. Podemos observar na tabela à seguir uma 
relação do material a ser utilizado.
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Tabela 1. Resíduos orgânicos para compostagem

Figura 4. Esquema de revolvimento de camadas e controle de temperatura.

5.3. Temperatura

A temperatura é um importante fator no processo 
de decomposição dos materiais na composteira, atra-
vés dela que irá desencadear todo o processo de ação 
dos microrganismos na transformação dos resíduos em 
composto ou adubo.

É necessário monitorar a temperatura ao longo do 

processo, garantindo a faixa ideal entre 50°C e 60°C, a 
medição da temperatura é recomendada semanalmente, 
pois caso ocorra o aumento da temperatura superior a 
70°C ou inferior a 45°C, pode ocasionar a queima ou 
apodrecimento do material e consequentemente a perda 
do seu valor nutritivo para as plantas.

Para medir a temperatura interna da compostagem é 
simples, insira uma barra de ferro até o centro da pilha, 
aguarde alguns minutos, retire e verifique se aguenta se-
gurar a barra com a mão. Se não aguentar segurar a bar-
ra de ferro, a temperatura está muito alta, então terá de 
regar e revolver a pilha para que a temperatura diminua.

5.4. Umidade

Na compostagem, a umidade é de extrema impor-
tância para os microrganismos, pois é através dela que 
ocorre a degradação da matéria orgânica, de forma que, 
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a faixa ideal de umidade para a ação dos microrganis-
mos benéficos, é de 55% a 60%, no término da  com-
postagem, a umidade se reduz para aproximadamente 
40%. 

É necessário que a composteira esteja sempre úmi-
da, dessa forma os resíduos que estiverem com as-
pectos secos devem ser regados para que mantenha o 
equilíbrio e umidade ideal dentro do composto. Figura 5. 

Uma forma simples e prática para verificar o teor de 
umidade é  pegar uma amostra do composto e aper-
tar com uma das mãos, (figura 6), se a água contida 
cair em forma de gotas, a umidade está adequada, se 
escorrer em fio, está excessiva; sendo necessário o re-
volvimento da  pilha para perder o excesso de umidade 
contida no monte. 

Figura  6:  Forma simples e prática de testar o teor de umidade do composto. 
Centro de Tecnologias Alternativas, 1991

Figura 5:  Regar a pilha do composto para controle de umidade e temperatura. Figura 7:  Geração de chorume e aproveitamento para fertilização das plantas.

A umidade com o passar do tempo, pode gerar o 
chorume, que é um processo natural. O chorume é um 
líquido resultante da decomposição (atividade enzimáti-
ca) natural de resíduos orgânicos, rico em microrganis-
mos e nutrientes para as plantas e fertilização do solo.
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Figura 8:  Montagem da pilha do composto.

5.5. Relação Carbono/Nitrogênio (C:N) 

A compostagem consiste em criar condições e dis-
por, em local adequado, as matérias primas ricas em 
nutrientes orgânicos e minerais, que contenham espe-
cialmente, relação C:N favorável. A relação carbono e ni-
trogênio (C:N) deve ser em torno de 30/1; isso quer dizer 
que para cada parte de nitrogênio, na forma de resíduo 
orgânico (esterco), devem estar presentes 30 partes de 
carbono na forma de palhada, para que a compostagem 
ocorra com eficiência. Figura 8.

5.6. Aeração e Revolvimento

O processo acontece em meio aeróbio (presença de 
oxigênio), por isso é necessário o revolvimento do com-
posto para ter a entrada de oxigênio e assim ocorrer o 
processo de decomposição.

É recomendável fazer o primeiro revolvimento com 7 
- 10 dias, após a montagem, e os demais espaçados de 
15 a 20 dias, com aproximadamente  quatro revolvimen-
to. Durante cada revolvimento é importante observar a 
necessidade de rega, para garantir uma distribuição uni-
forme da umidade e temperatura no monte.

DICA: a utilização de galhos nas pilhas permite 
que hajam espaços maiores entre as camadas, 
bolsões de ar, o que diminuirá a necessidade 
de revolvimento. Neste caso é fundamental a 
observação e o controle da temperatura, pois 
toda vez que a temperatura ultrapassar os 70ºC 
deverá ser revolvida a pilha.
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Produção em grande escala Produção em pequena escala

• Largura entre 2,0m a 3,5m 
• Altura de 1,5m a 1,8m 
• Comprimento é livre

• Largura 1,0m a 1,5m 
• Altura 1,0m a 1,2m 
• Comprimento é livre

6. Implantação da Composteira

6.1. Tamanhos

Lembrando: 
• Pilhas altas aquecem demais 
• Pilhas baixas perdem calor demais 
• Pilhas estreitas e baixas perdem calor e umidade

6.2. Montagem da composteira

Em primeiro momento é necessário escolher um lo-
cal adequado como já descrito neste material, uma dica 
é montar o composto em contato com a terra, pois as-
sim é possível aproveitar os benefícios dos microrganis-
mos do solo local.

A leira ou monte do composto é montada em cama-
das, através das seguintes etapas:

1. Escolha e limpeza da área a ser utilizada para a 
construção do monte, se possível fazer canaletas ao 

redor da composteira para protegê-la das enxurradas e 
facilitar as regas, evitando o acumulo de água.

2. Na primeira camada deve-se utilizar restos de cul-
turas como palhadas, gramíneas, milho, feijão dentre 
outros materiais ricos em carbono, entorno de 20cm, 
e em seguida molhar a camada de modo que não en-
charque o material e mantenha uma umidade ideal de 
aproximadamente 50%;

3. Logo, a segunda camada é de aproximadamente 5 
cm, sendo composta por materiais ricos em nitrogênio, 
como os resíduos vegetais: de hortaliças, legumes, ra-
ízes, estercos entre outros resíduos orgânicos. Realizar 
a rega da pilha;

4. Repetir as operações das camadas, de modo que 
a pilha atinja a altura recomendada, sendo a última ca-
mada com material rico em carbono. As pilhas devem 
apresentar as dimensões sugeridas no item 6.1, para 
facilitar o manejo;

5. Entre a montagem das camadas, lembrar de regar 
para facilitar a operação e dar condições ideais para os 
microrganismos transformarem e decomporem os re-
síduos orgânicos de forma que o composto apresente 
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umidade entre 55% a 65 %, no final, conforme Figura 
9.6. 

Em lugares com grande quantidade de chuvas, é 
possível a construção de um ripado, que deve ser co-
berto com uma lona para proteção. Pode-se, também, 
usar folhas de bananeira ou de palmeira para proteger e 
evitar o ressecamento do composto.

A figura abaixo mostra um exemplo da montagem da 
pilha de composto orgânico:

Água

Camada de 
Resíduo orgâ-
nico – Restos 
vegetais e/ou 
esterco

Camada de 
material seco – 
Palhada

7. Uso e aplicação do adubo

O composto tem um período de 90 a 180 dias para 
ficar pronto. Esse tempo varia de acordo com o mate-
rial utilizado, o tamanho dos resíduos vegetais, ou seja, 
quanto menor o tamanho dos resíduos orgânicos e mais 
variada a sua composição, mais rápida é a composta-
gem, assim como dependerá da época do ano em que 
se implantou a composteira.

Este composto orgânico pode ser utilizado na aduba-
ção de plantio ou em cobertura na proporção de 10 a 15 
t/ha ano ou 1 a 1,5 kg/m², ou conforme análise de solo.

7.1 Características do composto pronto:

• Cor marrom escuro com cheiro de terra e úmido;

• Ausência de grandes resíduos; 

• Não irá aquecer mesmo quando revolvido.

Figura 9. Exemplo da montagem da pilha de composto orgânico
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Quadro 1 : Possíveis problemas e soluções

 PROBLEMA

  

POSSÍVEL CAUSA

 

POSSÍVEL SOLUÇÃO

 

Processo lento

 

Uso excessivo de 
material rico em carbono

 
Folhas secas, serragem, 
palhadas, ervas secas...

 

Adicione materiais rico em nitrogênio.

 
Hortaliças, leguminosas, restos de vegetais 
verdes... realizar o reviramento do material

 

Odores desagradáveis
 

Umidade em excesso

 

Revire a pilha, adicione materiais secos e 
porosos como: folhas secas, serragem, podas 

de madeira ou palha.

 

Compactação
 

Revire a pilha ou diminua o seu tamanho. 
Evite colocar grandes quantidades de resíduos 

com óleos.
 

Excesso de materiais 
rico em nitrogênio

 Esterco animal e/ou 
restos de alimentos da 

cozinha
 

Adicionar material rico em carbono
 Folhas secas, palhada, serragem, restos 

culturais de milho, feijão, podas de árvores 
entre outros.

 

Temperatura baixa  

Leira pequena  
É necessário aumentar o tamanho da pilha com 
mais camadas, ou se possível isolar as laterais. 

Baixa umidade  

Revire o material e rege-o por inteiro, caso o 
ambiente seja muito ventilado cubra a pilha 

evitando e evaporação da água. 

Pouca aeração  Faça o reviramento do composto 

Falta de material rico em 
nitrogênio  

Adicione resíduos orgânicos, esterco ou restos 
de comida (em pequenas quantidades). 

Ambiente frio  Aumente o tamanho da pilha ou isole-a com 
um material como, por exemplo, palha.

 

Temperatura muito alta
 Pilha muito grande

 
Diminua o tamanho da pilha.

 

Arejamento insuficiente
 

Faça o reviramento do composto
 

Animais 
 

(Ratos, Gatos, 
Cachorros, formigas)

 

Presença de restos de 
carne, ossos, ou de restos 
de comida com gordura

 

Retire este tipo de alimentos da pilha e cubra 
com uma camada de solo, folhas, serragem, ou 

revire a pilha para aumentar a temperatura.
 

Moscas

 Excesso de umidade, 
falta de aeração e cheiro 

forte/ podre

 

Revire a pilha, adicione materiais secos e 
porosos como folhas secas, serragem, podas de 

madeira ou palha, refaça a cobertura sobre a 
pilha com bastante material rico em carbono e 

seco.

 

Germinação de 
sementes nas pilhas em 

maturação.

 Colonização emergente 
do próprio material.

 

Ex.: ervas espontâneas

 Aumente a temperatura da pilha, após 
germinar, retire toda e qualquer vegetação das 

pilhas.

 

Minhocas fugindo

 

 Excesso de umidade e 
altas temperaturas

 Recomenda-se o reviramento da pilha em caso 
de altas temperaturas, já em excesso de 

umidade acrescentar materiais secos ricos em 
carbono
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Quadro 1 : Possíveis problemas e soluções

 PROBLEMA

  

POSSÍVEL CAUSA

 

POSSÍVEL SOLUÇÃO

 

Processo lento

 

Uso excessivo de 
material rico em carbono

 
Folhas secas, serragem, 
palhadas, ervas secas...

 

Adicione materiais rico em nitrogênio.

 
Hortaliças, leguminosas, restos de vegetais 
verdes... realizar o reviramento do material

 

Odores desagradáveis
 

Umidade em excesso

 

Revire a pilha, adicione materiais secos e 
porosos como: folhas secas, serragem, podas 

de madeira ou palha.

 

Compactação
 

Revire a pilha ou diminua o seu tamanho. 
Evite colocar grandes quantidades de resíduos 

com óleos.
 

Excesso de materiais 
rico em nitrogênio

 Esterco animal e/ou 
restos de alimentos da 

cozinha
 

Adicionar material rico em carbono
 Folhas secas, palhada, serragem, restos 

culturais de milho, feijão, podas de árvores 
entre outros.

 

Temperatura baixa  

Leira pequena  
É necessário aumentar o tamanho da pilha com 
mais camadas, ou se possível isolar as laterais. 

Baixa umidade  

Revire o material e rege-o por inteiro, caso o 
ambiente seja muito ventilado cubra a pilha 

evitando e evaporação da água. 

Pouca aeração  Faça o reviramento do composto 

Falta de material rico em 
nitrogênio  

Adicione resíduos orgânicos, esterco ou restos 
de comida (em pequenas quantidades). 

Ambiente frio  Aumente o tamanho da pilha ou isole-a com 
um material como, por exemplo, palha.

 

Temperatura muito alta
 Pilha muito grande

 
Diminua o tamanho da pilha.

 

Arejamento insuficiente
 

Faça o reviramento do composto
 

Animais 
 

(Ratos, Gatos, 
Cachorros, formigas)

 

Presença de restos de 
carne, ossos, ou de restos 
de comida com gordura

 

Retire este tipo de alimentos da pilha e cubra 
com uma camada de solo, folhas, serragem, ou 

revire a pilha para aumentar a temperatura.
 

Moscas

 Excesso de umidade, 
falta de aeração e cheiro 

forte/ podre

 

Revire a pilha, adicione materiais secos e 
porosos como folhas secas, serragem, podas de 

madeira ou palha, refaça a cobertura sobre a 
pilha com bastante material rico em carbono e 

seco.

 

Germinação de 
sementes nas pilhas em 

maturação.

 Colonização emergente 
do próprio material.

 

Ex.: ervas espontâneas

 Aumente a temperatura da pilha, após 
germinar, retire toda e qualquer vegetação das 

pilhas.

 

Minhocas fugindo

 

 Excesso de umidade e 
altas temperaturas

 Recomenda-se o reviramento da pilha em caso 
de altas temperaturas, já em excesso de 

umidade acrescentar materiais secos ricos em 
carbono

 

 

Fonte: Adaptado Caderno de compostagem, 2015
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8. Microrganismos Eficientes (EM) 

O EM é utilizado em diversos países e em todos os 
continentes. A utilização do EM foi iniciada experimen-
talmente no Brasil na Fundação Mokiti Okada, Atibaia-SP 
e defendida entre os praticantes da Agricultura Natural. 
É reconhecido pela população com método caseiro de 
captura dos microrganismos e de preparo do EM/solo 
(denominação dada ao composto microbiano fermenta-
do de uso em solos) e ao EM/planta (composto micro-
biano fermentado de uso em plantas),  que caracterizam 
como tecnologia social não empresarial do EM. A pro-
dução do EM pela família agrícola permite que essa tec-
nologia social seja mais adaptável às condições locais e 
seja acessível pelo baixo custo e pelas facilidades. 

8.1 Quem são os Microrganismos Eficientes (EM)?

Os microrganismos são seres vivos minúsculos que 
exercem função primordial, desde a captação de energia 
solar, até suas transformações no solo. São formados 
por dois grandes grupos: os microrganismos de regene-
ração, e os microrganismos degenerativos.

Os microrganismos regenerativos produzem subs-
tâncias orgânicas úteis às plantas, e via metabolismo 

secundário podem produzir hormônios e vitaminas. 
Melhoram as propriedades físicas, químicas e biológi-
cas do solo. Estão nesse grupo os microrganismos que 
constituem o EM.

Os microrganismos degenerativos produzem no seu 
metabolismo primário substâncias como amônia e sul-
feto de hidrogênio, com ação prejudicial à planta e com-
pactam o solo. Consequentemente impedem o cresci-
mento das plantas e favorecem infestações de pragas 
e doenças.

O EM é formado pela comunidade de microrganis-
mos encontrados naturalmente em solos férteis e em 
plantas, que coexistem quando em meio líquido. Quatro 
grupos de microrganismos compõem o EM:

- Leveduras (Sacharomyces): utilizam substâncias 
liberadas pelas raízes das plantas, sintetizam vitaminas 
e ativam outros microrganismos eficazes do solo. As 
substâncias bioativas, tais como hormônios e enzimas 
produzidas pelas leveduras, provocam atividade celular 
até nas raízes.

- Actinomicetos: controlam fungos e bactérias pato-
gênicas e também aumentam a resistência das plantas.
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- Bactérias produtoras de ácido lático (Lactobacillus 
e Pediococcus): produzem ácido lático que controla al-
guns microrganismos nocivos como o Fusarium. Pela 
fermentação da matéria orgânica não curtida liberam 
nutrientes às plantas.

- Bactérias fotossintéticas: utilizam a energia solar 
em forma de luz e calor. Também utilizam substâncias 
excretadas pelas raízes das plantas na síntese de vitami-
nas e nutrientes, aminoácidos, ácidos nucleicos, subs-
tâncias bioativas e açúcares, que favorecem o cresci-
mento das plantas. Aumentam as populações de outros 
microrganismos eficazes, como os fixadores de nitrogê-
nio, os actinomicetos e os fungos micorrízicos.

8.2 Modo de Preparo do EM

Os microrganismos deverão ser capturados em solo 
saudável, sob mata, da UPVF ou em área próxima. Tam-
bém é interessante fazer a captura em diferentes perío-
dos do ano. Evitando períodos mais chuvosos.

Os Microrganismos Eficientes são várias espécies de 
bactérias, actinomicetos, bacilos e fungos mantidos em 
líquido. Após o acréscimo de melado de cana há fer-
mentação (aumento da quantidade de microrganismos) 
e ficam disponíveis ao uso no líquido. 

A) Captura dos Microrganismos Eficientes

- Cozinhe aproximadamente 700 gramas de arroz 
sem sal e gordura.

- Coloque o arroz cozido em bandeja de plástico ou 
de madeira ou ainda em calhas de bambu. Cobrir com 
tela fina visando proteger. Coloque a bandeja com arroz 
e a tela em mata virgem (na borda da mata) para  deste 
modo capturar os microrganismos. No local onde vai 
deixar a bandeja, afastar a matéria orgânica (serrapi-
lheira). Após colocar a bandeja, a matéria orgânica que 
foi afastada deve cobrir a bandeja sobre a tela.

- Após 10 a 15 dias(no verão) e 15-20 dias(no in-
verno)os microrganismos já estarão capturados e cria-
dos.

- Nas partes do arroz que apresentar  as colorações 
rosada, azulada, amarelada e alaranjada estarão os mi-
crorganismos eficientes (regeneradores/benéficos). As 
partes com coloração cinza, marrom e preto devem ser 
descartadas (deixe na própria mata). Observação: as 
colorações no arroz variam em função do tipo de mata 
onde foram capturados os microrganismos. Quanto 
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B) Ativar os Microrganismos Eficientes

- Distribuir o arroz colorido em mais ou menos 5 gar-
rafas de plástico de 2 litros.

- Colocar 200 ml de melaço em cada garrafa. Com-
pletar as garrafas com água limpa (sem cloro) ou água 
de arroz. Fechar as garrafas e deixar à sombra por 10 a 
20 dias.

- Liberar o gás 
(abrir a tampa) 
armazenado nas 
garrafas, de 2 em 
2 dias. Coloque a 
tampa e aperte a 
garrafa pelos la-
dos retirando o ar 
que ficou dentro 
da garrafa (a fer-
mentação deve ser 
anaeróbica, ou seja, sem ar, sem presença do Oxigênio). 
Aperte bem a tampa.

- Quanto está pronto o EM? no momento em que  
não há mais produção de gás dentro da garrafa. O EM 

mais diversificada e estruturada for a mata mais cores 
estarão presentes.

Passos da captura de microrganismos
1- Utilização das canaletas de bambu para preparo do EM.

2- Colocação das canale-
tas na mata para captura 
dos microrganismos.

3- Microrganismos 
capturados (fungos e 
bactérias).

4- Visualização dos micror-
ganismos capturados.
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tem coloração alaranjada. Pode ser mais clara ou mais 
escura, o que depende da matéria-prima, não implican-
do, porém, na qualidade do produto. O cheiro é doce 
agradável. No caso de apresentar mau cheiro, o EM não 
deve ser usado. Pode ser armazenado por até 1 ano.

Observações: 

- A água tratada com cloro (água de rua, água de 
cidade) deve ser previamente colocada em recipiente 
destampado. Somente após 24 horas a água poderá ser 
usada. Isso porque o cloro mata os microrganismos. A 
água de mina pode ser  usada diretamente.

- O melado (pode ser substituído por caldo de cana 
ou açúcar mascavo) é alimento dos microrganismos. 
Por isso faz crescer a comunidade microbiana ativa que 
pelas reações de fermentação, produzem ácidos orgâni-
cos, hormônios vegetais (giberelinas, auxinas e citocini-
na), além de vitaminas, antibióticos e polissacarídeos, 
enriquecendo a solução.

8.3 Onde utilizar os Microrganismos Eficientes?

Os microrganismos eficientes trabalham na matéria 
orgânica e por esse motivo têm ampla atuação.

A) Na Compostagem

O EM pode ser utilizado na compostagem de resí-
duos de diversas origens. É indicado principalmente 
na compostagem de resíduos de decomposição len-
ta, como por exemplo: resíduos com alta relação C/N 
(partes lenhosas da planta, troncos, galhos, palhadas), 
gramíneas, gorduras, dentre outros. O EM acelera a de-
composição reduzindo o tempo de compostagem.

B) Nos Solos

Todos os seres vivos coexistem e se desenvolvem 
com os microrganismos. A base que sustenta a cadeia 
alimentar é o solo e nele habitam os menores seres vi-
vos que são os microrganismos. Baseando-se neste 
conceito, descobriu-se que o uso do EM contribui com 
o fortalecimento natural do solo. Os microrganismos 
eficientes têm sido utilizados na revitalização do solo. 
A presença dos microrganismos eficientes torna o solo 
mais rico em energia vital fazendo com que a capacida-
de natural de produção seja plena.

C) Nas Plantas

As diversas espécies de microrganismos que com-
põem o EM, produzem ácidos orgânicos, hormônios 
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vegetais (giberelinas, auxinas e citocininas), além de 
vitaminas, antibióticos e polissacarídeos. Todos esses 
produtos exercem, direta ou indiretamente, influência 
positiva no crescimento da planta. O EM é utilizado 
no cultivo de hortaliças, cereais, frutas e flores pelas  
melhora o metabolismo das plantas (exemplo: a ca-
pacidade fotossintética), ativa o crescimento radicular, 
aumenta a germinação, florescimento e frutificação, faz 
adubação foliar (semelhante à adubação nitrogenada), 
melhora a qualidade dos produtos colhidos (aumenta o 
teor de proteínas, óleos e o peso de grãos), reduz os 
prejuízos causados pelo plantio consecutivo, reduz os 
danos causados por insetos, elimina o uso de insetici-
das pela maior resistência das plantas (principalmente 
quando é associado à homeopatia).

D) Na Água

Os Microrganismos Eficientes aceleram a decompo-
sição natural dos compostos orgânicos que poluem a 
água. Os EM produzem substâncias bioativas que atu-
am sobre os patógenos da putrefação e da produção de 
gases nocivos que contaminam a água e causam maus 
odores.

O EM é útil na descontaminação da água e restaura o 
equilíbrio natural do sistema aquático com efeitos bené-
ficos e sustentáveis.

Nas UPVFs também pode ser utilizado  no tratamen-
to dos esgotos e nas fossas, para assim reduzir o mau 
cheiro e as moscas.

E) Nos Animais

O EM melhora o ambiente do manejo da criação re-
duzindo o estresse e melhorando a qualidade de vida 
dos animais. Não se deve utilizar o EM como se fosse 
remédio ou vacina, mas como meio de melhorar o am-
biente (dentro e fora da instalação de criação animal) e 
o organismo dos animais.

8.4 Formas de utilização do EM

Na maioria das vezes, o EM deverá ser diluído, po-
dendo ser utilizado de várias formas. Dependendo do 
equipamento disponível, da fase da cultura, preparo de 
solo, e outros usos.

A partir da experiência popular há algumas suges-
tões:
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Quadro 2. Forma de utilização de EM em plantas e solo
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Quadro 3. Forma de utilização de EM para animais e tratamento de resíduos
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8.5 Cuidados ao guardar e aplicar o EM

- Guardar em local fresco e ventilado.

- Utilizar a solução no mesmo dia de preparo.

- Os microrganismos são muito sensíveis à seca, por 
isso, no período do verão, quando a insolação é muito 
forte, a aplicação deve ser feita ao entardecer ou em 
dias nublados. O ideal é aplicar antes e depois da chuva, 
quando o solo está úmido.

- Se queimar as bordas das folhas utilize concentra-
ção menor.

- Não utilizar água clorada (de cidade). Separar o re-
cipiente com água e após 24 horas obter a solução de 
EM.

- As aplicações de EM podem ser feitas em conjunto 
com biofertilizantes.

- O pulverizador ou o regador utilizado com agrotóxi-
co deve ser lavado com água e sabão, diversas vezes, 
até sair todo o veneno. Se possível compre novo, separe 
e deixe só por conta do EM.

A aplicação de EM terá melhores resultados se forem 
observadas outras técnicas da Agricultura Orgânica, 
como: cobertura do solo com palha, adição de matéria 
orgânica (adubação verde, compostagem, biofertilizan-
te), o bom manejo conservacionista do solo, rotação e 
consorciação de culturas, entre outras práticas.

8.6 Vantagens do uso do EM

- A tecnologia EM é embasada nos processos vivos 
da natureza. É tecnologia verdadeira e sustentável.

- A tecnologia EM é econômica e natural, segura, fá-
cil de usar e de alta qualidade.

- O EM é bom veículo de aplicação das homeopatias.

- A tecnologia EM é substitutiva aos adubos e agro-
tóxicos.

- EM não deixa resíduos, os  agroquímicos deixam 
resíduos (ambiente, alimentos), que destroem a saúde 
da família e dos consumidores.

- A tecnologia EM contribui com a qualidade de vida. 
É tecnologia social e sustentável.
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