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RESUMO

Este artigo tem como objetivo avaliar a eficiência  do tratamento da matéria  orgânica,  por
meio  da  compostagem tradicional,  através  de  testes  físico-químico-biológicos.  A presente
pesquisa  desenvolveu-se,  por  pesquisa  experimental  no  Laboratório  LATACS) do IFCE -
Campus  Maracanaú.  Os  valores  obtidos  de  resultados  para  a  pesquisa  foram  através  de
análises  de  pH,  umidade,  condutividade,  temperatura,  carbono,  DQO,  matéria  orgânica,
fósforo, potássio e coliformes sendo satisfatórios, com valores finais respectivamente 7,2, 35º
C, 0,74 ds/m, 70%, 6,426 g/Kg, 171,31mg/g, 11,07 g/Kg, 218,54 mg/Pdm3 ,962 mg Na/dm3,
79 NMP/100mL. Os resultados alcançados estão de acordo com os valores estabelecidos pelas
portarias e resoluções, sendo favorável ao uso.  

Palavras-chaves: Compostagem. Resíduos orgânicos. Adubo.

ABSTRACT

This  article  aims  to  evaluate  the  efficiency  of  the  treatment  of  organic  matter,  through
traditional composting,  through physical-chemical-biological tests. The present research was
developed, by experimental research in the LATACS Laboratory) of the IFCE - Maracanaú
Campus. The values obtained for the results were satisfactory, with final values of 7.2, 35º C,
0.74  and  0.74,  respectively.  The  values  obtained  were:  pH,  humidity,  conductivity,
temperature, carbon, COD, organic matter, phosphorus, potassium and coliforms ds / m, 70%,
6.426 g / kg, 171.31 mg / g, 11.07 g / kg, 218.54 mg / Pdm 3, 962 mg Na / dm 3, 79 NMP /
100 mL. The results achieved are in agreement with the values established by the ordinances
and resolutions, being favorable to the use.
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O  cenário  atual  de  crescente  aumento  da  população,  juntamente  com  o  grande

desenvolvimento econômico, tecnológico e industrial, gera um acúmulo de resíduos sólidos

no meio ambiente. No Século XXI, a disposição final imprópria dos diversos tipos de resíduos

urbanos é um dos principais  fatores responsáveis  pelos impactos  negativos que envolvem

questões  ambientais,  econômicas,  sociais,  e  de  saúde  pública  em  muitos  países  em

desenvolvimento (SANTAELLA et al., 2014).

Anualmente no Brasil,  uma grande parcela do volume de resíduos produzida  são os

resíduos  sólidos  orgânicos  domiciliares.  Essa  fração  orgânica  dos  resíduos  urbanos  é

responsável pela geração de impactos ambientais, em áreas de aterros sanitários e depósitos

irregulares. Isso, gera a contaminação com chorume do solo e da água, tanto superficial como

subterrânea, emissão de gases do efeito estufa e propicia a proliferação de vetores biológicos

transmissores de doenças. 

Desde  2008  o  Brasil  é  o  maior  consumidor  de  agrotóxicos  do  mundo  devido,

especialmente, ao uso intensivo desses produtos na agricultura convencional, que tem gerado

impactos significativos no modo de vida da sociedade e consequências socioambientais. Uma

alternativa  para  as  problemáticas  apresentadas,  é  a  utilização  desse  montante  de resíduos

orgânicos como uma forma de nutriente para o solo, por meio do processo de compostagem .

Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo avaliar a eficiência do tratamento da

matéria  orgânica,  por  meio  da  compostagem tradicional,  através  de  testes  físico-químico-

biológicos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Resíduos Sólidos

Resíduos são considerados qualquer material que sobra após uma ação ou processo

produtivo  de  transformação  de  recursos  naturais  e  podem  ser  classificados  em  sólidos,

líquidos e gasosos.

Esses resíduos também são definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas

(ABNT), como “restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis,

indesejáveis ou descartáveis, podendo apresentar-se no estado sólido, semissólido ou líquido,

desde que não seja possível de tratamento convencional” (ABNT, 2004, p. 1).
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O tratamento dos resíduos é formado por um conjunto de atividades e processos que

tem como objetivo realizar a reciclagem de alguns materiais, como plástico, papelão, metais e

vidros, e ainda a modificação da matéria orgânica em um composto mais assimilável pelo

solo, podendo ser utilizado como fertilizantes e condicionador ou também como combustível

(SCHALCH et al. 2002).

Compostagem

O processo de compostagem, denominado como tratamento aeróbio, com a presença

de  oxigênio,  tem  como  finalidade  a  obtenção  mais  rápida  e  em  melhores  condições  da

estabilidade da matéria orgânica crua, representa a reciclagem de nutrientes, que mantém os

solos vivos e produtivos. “É um processo de decomposição da matéria orgânica pela ação de

microorganismos,  que  agindo  em  ambiente  aeróbio,  na  presença  da  água,  transformam

matéria orgânica em composto orgânico (húmus)” (TEIXEIRA, 2004, p. 2).

Podem-se classificar, para efeito didático, os métodos de compostagem, segundo os

fatores predominantes no processo de fermentação (KIEHL, 1985):

a) quanto à aeração: métodos aeróbios em que se procura garantir a presença do oxigênio do

ar atmosférico e evitar a compactação da massa e o encharcamento do composto;

b)  quanto à temperatura:  pode-se classificar  o processo ou as fases pelas quais passa a

matéria-prima durante a compostagem em: criófila, mesófila e termófila. 

c)  quanto  ao  ambiente:  processo  de  compostagem  em  ambiente  aberto  e  fechado.  São

considerados abertos os processos nos quais a massa a ser decomposta é colocada em montes

nos chamados pátios de compostagem; os processos em ambiente fechado são aqueles nos

quais  o  material  a  ser  fermentado  é encaminhado  para  digestores  em forma de  tambores

rotativos, torres com pisos em andares superpostos, tanques, silos ou células. 

d)  quanto  ao  tempo  de  compostagem:  processos  lentos  e  acelerados.  Consideram-se

processos lentos também conhecidos como compostagem natural, aqueles nos quais a matéria

prima  a  ser  fermentada  é  disposta  em  montes  nos  pátios  de  compostagem;  processos

acelerados também conhecidos como compostagem acelerada,  aqueles nos quais a matéria

orgânica prima a ser fermentada é disposta em equipamentos com revolvedores mecânicos

para movimentação da matéria orgânica.

 METODOLOGIA
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A presente pesquisa desenvolveu-se a partir de pesquisa bibliográfica-exploratória e

pesquisa experimental  no  Laboratório  de  Tecnologias  Alternativas  de  Convivência  com o

Semiárido  (LATACS) do Instituto  Federal  de Educação,  Ciência  e Tecnologia do Ceará -

Campus Maracanaú.

Confecção dos processos de compostagem

Para  a  confecção  dos  processos  de  compostagem,  foram  utilizados  os  seguintes

materiais:  dois baldes de manteiga ou gordura vegetal de 3L, duas tampas, uma furadeira,

duas brocas (5/32 e 6/16) e uma serrinha (300 mm). A pesquisa foi montada, como segue na

Figura 1.

                                                Figura1:Compostagem.

                                                                             

                                             Fonte: Elaborada pela autora.

O processo de compostagem consistiu em dois baldes empilháveis de plástico. Nesse

sistema, há duas caixas digestoras, a primeira, necessitou de tampa e de furos no seu fundo e

na  lateral,  esterco  e  resíduos  orgânicos  (folhagem  e  sobras  de  alimentos);  e  a  segunda,

somente de furos na lateral e esterco.
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Escolhas dos alimentos

O  processo  teve  regime  de  alimentação  por  meio  não  só  dos  resíduos  orgânicos

provenientes  das  sobras  das  alimentações  dos  bolsistas  do  LATACS,  mas  também  do

Restaurante  Acadêmico  (RA),  (excluindo-se  carnes)  e  matéria  orgânica  advinda  de

excrementos  de  animais,  podas  de  árvores,  restos  de  plantas  da  limpeza  diária,  ricas  em

nitrogênio, que ajudam no equilíbrio da relação C/N, essencial para que o processo realize-se.

 Preparação do composto para o processo

Para dar início ao processo de compostagem, antes da preparação do composto foi

feito análise de pH e condutividade do esterco, com o fito de verificar a qualidade do esterco

antes do processo. A preparação do composto, para o início do processo, teve os seguintes

constituintes:  500 gramas  de esterco  bovino nas  duas  caixas  digestoras,  18,30 gramas  de

folhagem seca, 18,30 de resíduos orgânicos e 1000 mL de água.

A partir daí, a alimentação do sistema com folhagem e resíduos orgânicos  foi feita  a

cada cinco dias, na mesma proporção da preparação do composto. A irrigação do processo

ocorreu no mesmo período de dias da alimentação do mesmo, com 50 ml de água para ajudar

na decomposição do composto.

Análises das variáveis

O acompanhamento do processo foi feito por meio de análises no início na matéria

orgânica crua, determinando-se parâmetros, como pH, temperatura, condutividade, umidade,

carbono orgânico, DBO, matéria orgânica, potássio, fósforo e coliformes totais. As análises

foram realizadas ao final para determinar a qualidade do produto.

O processo  de  monitoramento  de  temperatura  foi  realizado  com o  auxílio  de  um

termômetro, de forma diária para poder detectar possíveis alterações importantes; da umidade

e pH foi realizado de forma semanal, por meio do medidor de pH e umidade com uma escala

de pH 3 - 8, e umidade 10% - 80%, inserido a superfície metálica completamente no solo,

para que a leitura se estabilizasse, e em seguida fez-se a leitura; da condutividade foi realizado

a cada 15 dias, por meio do condutivímetro portátil; do carbono orgânico, nitrogênio total e

DQO foram feitos, no início e no final do processo, de acordo com métodos da (EMBRAPA,

2009), da matéria  orgânica foi realizado no início e no final  do processo, de acordo com

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



métodos do (KIEHL, 1985), coliformes foi realizado no início e no final do processo, de

acordo com métodos da (ALPHA et al., 1995) .

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos  podem  ser  mensurados  pela observação  do  pH,  temperatura,

umidade,  condutividade,  carbono,  DQO,  matéria  orgânica,  fósforo,  potássio  e  coliformes,

conforme a Tabela 1.

Tabela 1: Resultados das análises das variáveis.

Fonte: Elaborada pela autora.

Quanto ao pH, as literaturas abordam que a reação da matéria orgânica quer vegetal ou

animal, é geralmente ácida, e que durante os primeiros 10 a 15 dias a fase fitotóxica é de

atraso, além de a decomposição da matéria orgânica ser lenta, após esses dias o pH ácido vai

baixando um pouco, e em seguida passa para a forma de nitrato. Com consequência, o pH do

composto se eleva à medida que o processo se desenvolve, passando pelo pH 7,0 (neutro) e

alcançando pH superior a 8(básico). O processo obteve como pH final 7,2, o que pode ser

observado na Tabela 1.

A umidade ou o teor umidade afeta diretamente o processo de compostagem, a falta

 de um controle mais rigoroso pode ocasionar a geração de chorume, emanação de odores
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fétidos,  atração  de  vetores  (baratas,  ratos,  etc.),  desenvolvimento  de  reações  de  redução

(anaeróbicas),  podendo em certos  casos  ocasionar  a  produção de compostos  de qualidade

duvidosa. Para que o processo  melhor se desenvolva, a umidade deve encontrar-se entre 45%

e 65% , sendo ideal para o processo de compostagem uma umidade de 65%, o que aconteceu

no sistema e pode ser visto na Tabela 1. 

A condutividade elétrica, conforme as literaturas deve ser inferior a 4,0 ds/m ao final

da compostagem, sendo essa metodologia uma das maneiras de se determinar a qualidade do

composto.  O  produto  final  obteve  0,74  ds/m,  podendo  ser  observado  na  Tabela  1.  Vale

ressaltar que a condutividade inicial do processo, começou baixa, indicando que salinidade

presente no composto era baixa. 

A  temperatura  é  uma  consequência,  ou  melhor,  é  um  indicador  do  processo  de

compostagem, pois é responsável pelo desenvolvimento dos microrganismos, e para se iniciar

o processo, sua temperatura sempre é menor que a temperatura ambiente, e no decorrer dos

dias evolui, e posterior diminui.  Como pode ser observada na Tabela 1, a temperatura inicial

da composteira foi de 24,6º C, a partir dos primeiros dias, a temperatura evoluiu até o valor de

44º C, atingiu a fase termofílica,  e algum tempo depois, declinou até 35º C, que é a fase

mesofílica em que, segundo Kiehl (1985), ocorre a fase de bioestabilização.

O consumo do carbono orgânico pelos microrganismos aumenta quando o processo se

finda, a tendência é que haja a diminuição, como ocorreu no sistema e obteve valor de 6,426,

o que pode ser observado na Tabela 1.

A demanda  química  de  oxigênio  -  DQO, segundo Kiehl  (1985),  é  um importante

parâmetro  para atestar  a  qualidade  do composto,  pois  valores  superiores  a  700 mg/g  são

inadequados  para  serem usados  como  adubo  orgânico.  Na  Tabela  1,  encontra-se  o  valor

analisado, tendo como mensurado 171,31 mg/g .

Quanto  a percentagem  de  matéria  de  orgânica  mensurada  neste  tratamento  foi  de

58,04%, atendendo da Portaria n0 1 de 4 de março de 1983  do Ministério da Agricultura, que

determina um teor mínimo de 40% de matéria orgânica.

Verificou-se, ainda, que o composto final apresentou valor de Potássio referente a

962 mg  Na/dm3,  e  para  Fósforo  o  valor  foi  de  218,54 mg/Pdm3.  A legislação  atual,

contudo,  não  estipula  os  percentuais  mínimos  desses  macronutrientes  em  substratos

orgânicos (BRASIL, 2003).
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A destruição, desnaturação ou diminuição dos microrganismos   (coliformes totais,

fecais e E. coli)  é ocasionada por alguns fatores como: a temperatura acima dos 600C e o

revolvimento das leiras. Para realizar a análise do produto inicial, bem como o produto

final do processo, foi feito a secagem na estufa a temperatura de 600C durante 4 horas,

que obteve como resultado final 79 NMP/100 mL e está nos parâmetros permitido pela

Resolução do CONAMA Nº 274, de 29 de novembro de 2000 que estabelece limite de

200 coliformes termotolerantes por 100 mL. 

Vale  ressaltar,  que  foi  observado  um problema  relacionado  ao  adubo  utilizado  no

processo de compostagem, que foi a respeito da condutividade, que já iniciou com um valor

baixo.

CONCLUSÃO

A  partir  dos  experimentos  desenvolvidos  e  resultados  obtidos,  a  compostagem

mostrou-se  eficaz.  Os  valores  obtidos  para  pH,  umidade,  condutividade,  temperatura,

carbono,  DQO, matéria  orgânica,  fósforo,  potássio  e  coliformes,  foram satisfatórios,  com

valores finais respectivamente 7,2, 35º C, 0,74 ds/m, 70%, 6,426 g/Kg, 171,31mg/g, 11,07

g/Kg, 218,54 mg/Pdm3 ,962 mg Na/dm3, 79 NMP/100mL. Os resultados alcançados estão de

acordo com os valores estabelecidos pelas portarias e resoluções, sendo favorável ao uso.

De acordo com a pesquisa realizada, a compostagem é um processo que tem grande

importância, pois tem uma quantidade considerável de nutrientes, gerando viabilização para o

solo, bem como o aproveitamento dos resíduos gerados.
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