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Em um belo dia, Joãozinho, filho de um produtor de frango 
independente, foi a casa do amigo Pedrinho, cujo pai é produtor de 
frangos de corte em uma integração. Pedrinho estava ajudando seu 
pai a descartar os frangos mortos do último lote, quando Joãozinho 

perguntou o que estavam fazendo, pois seu pai sempre enterrava 
os frangos mortos da sua criação.



Bom dia Pedrinho, Como 
estão? 

Bom dia Joãozinho, 
estamos bem! Estou 

aqui com meu pai 
terminando a 

compostagem dos 
frangos. 

Compostagem? O que 
é isso? Vejo que estão 

jogando os frangos 
mortos ai 



Isso é o processo 
de descarte dos 

frangos mortos que 
o nosso veterinário 

nos ensinou! 

Nossa, por que fazer dessa 
forma? Meu pai sempre 
enterrou os frangos que 

morrem. 

Não Joãozinho, quando fazemos o 
processo de compostagem é para 

não contaminar o solo e além 
disso obtemos um adubo 

orgânico de ótima qualidade. 



Nossa que interessante! O 
senhor pode me explicar 

como faz isso? 

Claro Joãozinho! Primeiramente 
temos que ter uma estrutura em 
alvenaria, onde nós dividimos ela 

em boxes. Para iniciarmos o 
processo de compostagem é 
preciso depositar no chão do 

boxe primeiramente uma 
camada de 10 cm de maravalha 

ou pó de serra.



Após isso, nós colocamos as carcaças sobre essa camada com o 
peito voltado para baixo, sem que uma carcaça �que encostando na 

outra e também respeitando uma distância de 10 cm das paredes. 
Após colocar as carcaças, deve-se cobri-las com a maravalha ou o pó 

de serra e assim sucessivamente. O importante é que �que 
totalmente coberta para que o processo  de decomposição ocorra 

corretamente, evitando assim moscas, insetos e mal cheiro.



Vou ensinar meu pai também, pois 
além de cuidar do meio ambiente 
podemos ainda produzir adubo 

para a lavoura !!!

Isso Joãozinho, ensine seu pai. Mas 
lembre-se, quando realizar a primeira 
vez, peça ajuda, pois existem alguns 
cuidados para que a compostagem 

seja bem feita. Podemos te indicar um 
veterinário com experiência em 

compostagem assim você terá muito 
mais chances de sucesso!!! 
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